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يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  خیرات 

باتک تاصخشم 

تلیضف یماش ، هسانشرس : 

يدهم ربکا  یلع  یفقث ، دمحم  همجرت  یماشلا ؛ تلیـضف  هدنـسیون  يرجه / موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
روپ

.1367 زاریش ، هاگشناد  زاریش : رشن :  تاصخشم 

ص 330 ود ، تسیب و  يرهاظ :  تاصخشم 

(149 زاریش هاگشناد  تاراشتنا   : ) تسورف

لایر 1450: اهب کباش : 

.ثلاثلا یناثلا و  نینرقلا  یف  هیدیزلا  هقرفلا  خیرات  یلصا : ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  314؛ .ص 330 -  همانباتک : تشاددای : 

خیرات هیدیز --  عوضوم : 

اهمایق اهشبنج و  خیرات --  یمالسا --  ياهروشک  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1274 دمحم ، ینارهت ، یفقث  هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  - ، 1324 ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  هدوزفا :  هسانش 

زاریش هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 

BP239/6/ش2ت2041 1367 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/534 ییوید :  يدنب  هدر 

م 4453-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

همدقم
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نامجرتم راتفگشیپ 

هعیش شخبیدازآ  ياهتضهن 

يدازآ حالصا و  نارگدایرف  خیرات  لوط  رد  یعیش  ناربهر.تسا  هتفای  ترهش  مایق  هزرابم و  بهذم  ناونع  هب  مالسا  خیرات  رد  عیـشت 
یمالسا طسق  یهلا و  لدع  دنناهرب و  وگروز  دبتسم و  نامکاح  رش  زا  ار  یمالسا  هعماج  هک  دوب  نآ  ناشنامرآ  ،و  دنا هدوب  تلادع  و 

.دنراد اپب  ناملسم  تما  نایم  رد  ار 

کناب فط  هعجاف  رد  شنارای  دوخ و  تیاهن  یب  يراکادف  راثیا و  اب  هک  هتفرگ  رارق  (ع) یلع نب  نیـسح  ، نارگ حالـصا  نیا  شیپاشیپ 
هتفرگ ماهلا  ياهمایق  فط  هعجاف  زا  سپ.تخاس  ناریو  ار  دادبتسا  روج و  ملظ و  ناینب  دوخ  تداهش  اب  دادرـس و  ار  هلذلا  انم  تاهیه 

اب هزرابم  یمالـسا و  تموکح  ناهاوخ  یگمه  هک  يدـیز  نایولع  یفقث و  راتخم  ، نیباوت مایق  نوچمه  ، شنارای (ع)و  نیـسح نوخ  زا 
تازرابم نیا  هنماد.تسا  هدوب  (ع) یلع نب  نیسح  نامرآ  تکرح و  شخب  موادت  دنا  هدوب  روج  يافلخ  یئوگروز  داسف و  دادبتـسا و 

بلغا رد.درک  طوقـس  دوب ، هدرک  بصغ  ار  یمالـسا  تلود  هام  رازه  هک  هیما  ینب  تموکح  ماجنارـس  هکنآ  ات  تفاـی  همادا  ناـنچمه 
رد ادخ  لوسر  هک  يراعش  نامه  تما (1)- روصنم  ای  راعش  اب  هتشاد و  تکرش  تیب  لها  راداوه  نایناریا  هژیوب  نایعیـش و  ، اهمایق نیا 

.دنا هدش  زوریپ  ، تیناسنا مالسا و  نمشد  ، هیما ینب  رب  تسا  هداد  رافک  هیلع  یمالسا  ياهگنج 

رد هک  تسا  يدحاو  رصانع  تکرـش  كرتشم و  ياه  تهج  ، دحاو ياهراعـش  باختنا  ، اهتـضهن نیا  یخیرات  هعلاطم  رد  بلاج  هتکن 
هایس هک  تسا  هدوب  نامه  دمحم  لآ  نم  اضرلا  يدیز  نایولع  فده  راعـش.تسا و  هتـشاد  دوجو  هناهاوخ  تلادع  ياهمایق  نیا  همه 

هعلاطم هکنانچنآ  - تضهن نیا  كرتشم ، ياهنامرآ  مغریلع  اما  ، دـندوب نآ  راتـساوخ  رگدایرف و  ملـسم  وبا  يربهر  هب  یناریا  ناـگماج 
.دنتفرگ رارق  فلتخم  تهج  ود  رد  دزاس  یم  نشور  مالسا  خیرات 

اب ناگماج  هایس  يرگید  تیب و  لها  نامورحم و  زا  يرادفرط  راعش  اب  ، يدیز نایولع  یکی 

ص:1

ادـخ ماـن  روـصنم  ) ادـخ يا  تـسا : نـینچ  شا  ینعم  دـنتفگیم و  اـهگنج  رد  ناناملـسم  هـک  دوـب  يراعـش  ، تـما روـصنم  اـی  ( - 1 - 1
" نامجرتم (" شکب ) ناریمب ار  نانمشد  ( تسا
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يربهر رد  ؟ هدوب اجک  یگناگود  نیا  زار.دروآرد  هعیـش  همئا  راتـشک  یناریا و  مسیلانویـسان  زا  رـس  هک  ناـمورحم  زا  تیاـمح  راـعش 
هک تسا  هدوب  یلماع  هچ  اـی  ؟و  ماـیق تیهاـم  رد  ، تضهن هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  رد  ، ناربهر صـالخا  رد  ، هزراـبم هویـش  رد  ، تضهن

؟ دوش وربور  یتوافت  یب  لقاال  ای  دیدرت و  کش و  اب  مود  مایق  اما  دریگ  رارق  تیامح  دروم  هعیش  ناماما  فرط  زا  لوا  تضهن 

یتسیـشاف یناسنا و  یمالـسادض و  هزرابم  ياه  هویـش  زین  یبیرف و  ماوع  يراـکایر و  اـی  صـالخا و  مدـع  فارحنا  لـماع  ، اـم رظن  هب 
دامتعا یب  هدومن و  دیدرت  نانآ  مایق  تیهام  رد  هعیـش  ناماما  ات  هدش  ببـس  هک  دوب  تموکح  هب  ندیـسر  هار  رد  مود  تضهن  ناربهر 

تیب لها  همئا  هک  دیدرگ  ثعاب  ، هزرابم رد  نانآ  یناسنا  یمالـسا و  ياه  شور  يدـیز و  نایولع  راثیا  صالخا و  سکع  هب  دـنوش و 
.دنتسرفب دورد  دننک و  ینابیتشپ  ، هدومن دامتعا  نانآ  هب 

لوا و مایق  تلاصا  یعقاو  للع  ، یخیرات هسیاقم  کی  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  یگناگود  نیا  زار  هدش  دای  لماوع  زا  کیره  هعلاطم  اب 
.میهد ناشن  ار  مود  مایق  فارحنا 

تضهن ناربهر 

نایسابع هخاش  زا  مامالا  میهاربا  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  زج  ، دنشاب یم  مانکین  دیـس  ودره  ربمایپ و  هداوناخ  زا  ودره  ، اهتـضهن نیا  ناربهر 
.دش دهاوخ  هراشا  هک  دراد  يدنچ  ياهتوافت  نایولع  ربهر  اب  هک 

لآ گرزب  ياملع  زا  یکی  ، هعیـش ناماما  ریبعت  هب  هک  دراد  هدهع  هب  (ع) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  ترـضح  ار  نایولع  تضهن  يربهر 
.تسا هدوب  (ص) دمحم

تداهش هب  یگلاس  نس 42  هـب  يرجه  لاس 122  کلملا  دـبع  نب  ماشه  تفـالخ  نارود  رد  تفاـی و  دـلوت  يرجه  لاـس 80  رد  يو 
.دیسر

هدیدرگ دلوتم  ، دوب هداتسرف  شترضح  هب  یفقث  راتخم  هک  هیدنس  مانب  يدلو (1) ما  زا  هک  دشاب  یم  (ع) داجس ماما  ترـضح  دنزرف  وا 
ياه هنیمز  همه  رد  (ع) رقاب ترـضح  راوگرزب و  ردپ  رـضحم  زا  تفای و  تیبرت  يوقت  تلیـضف و  ، ملع ، فرـش نادـناخ  رد  دـیز.تسا 

یمالسا هعماج  هقف  همئا  هک  نانچنآ.تفرگ  هرهب  ریسفت  ثیدح و  ، هقف : نوچمه یمالسا  مولع 

ص:2

.دوش دنزرف  بحاص  وا  زا  دریگب و  ینزب  ار  نآ  شبحاص  هک  يزینک  ، دلو ما  ( - 1 - 1
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دنا (1). هدومن  هدافتسا  هدرک و  ذملت  وا  زا  اهیلزتعم  ماما  اطع  نب  لصاو  هفینح و  وبا  لاثما 

هب انشآ  گرزب و  یملاع  وا  ، دیز ترضح  نارصاعم  هتفگ  هب  : دیوگیم يو  هرابرد  يرصم  رهزالا  نادنمـشناد  زا  هرهز  وبا  دمحم  خیش 
.دنا هدرک  ذملت  وا  دزن  هفینح  وبا  ماما  دننام  هفوک  رد  هقف  خویش  رثکا  هدوب و  تیب  لها  یمالسا و  مولع  همه 

ریظن و یب  ، شوهاب یملاع  وا  ، مدـیدن (ع ) یلع نب  دـیز  زا  رت  شوهاب  رت و  هیقف  ، رتاـناد دوخ  ناـمز  رد  ار  یـسک  : دـیوگ یم  هفینح  وبا 
دوب (2). باوجلا  عیرس 

ینثم نسح  نب  هّللا  دـبع  (ص)و  دـمحم لآ  ياملع  زا  یکی  ار  وا  (ع) اـضر ماـما.تسا  هدوب  مارتحا  دروم  زین  تیب  لـها  ناـیم  رد  ، دـیز
هدوب یخـس  یقتم و  عاجـش و  ، دهاز یـصخش  تیب و  لها  ياملع  زا  یملاع  دیز  لاحرهب.تسا  هتـسنادیم  ریظن  یب  یـصخش  ار  وا  (3)

تسا (4).

رـسپ مشاه  وبا  دنیوگ  یم  هک  تفرگ  هدهع  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  ار  تضهن  يربهر  ادـتبا  ، نایـسابع هخاش  رد  اما 
ار نایعیش  ياه  هناشن  اهمان و  ، رارسا هیلک  درک و  هیصوت  يوما  تفالخ  هیلع  مایق  هب  ماش ، رد  يا  هیرق  ،" همیمض رد  ار  وا  هفینح  دمحم 

.تفر ناسارخ  هب  هاگنآ  قارع و  هب  ادتبا  ، ناغلبم نایعا و  مشاه و  وبا  هیصوت  هب  انب  یلع  نب  دمحم  سپس.تشاذگ  شرایتخا  رد 

ار رفن  داتفه  ، یـسایس تالیکـشت  کی  اب  یـسابع  غلبم  نیا  داتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  جارـس  همرکع  وبا  قارع و  هب  ار  لاـبنلا  هرـسیم  وا 
هب دـنربب  ار  يدـحا  مسا  هکنآ  نودـب  (ص) دـمحم لآ  تموـکح  غـیلبت  يارب  " بیقن " نیعم هورگ  هدزاود  رد  ار  اـهنآ  درک و  باـختنا 

.تشاد مازعا  دالب  فارطا 

هلیـسو هب  ار  مایق  یـشمطخ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  یـسابع  تضهن  يربهر  مامالا  میهاربا  شرـسپ  یلع  نب  دـمحم  تشذـگرد  زا  سپ 
ار یناسارخ  ملسم  وبا  هک  دوب  وا  مه  تخاسن و  شاف  نایعاد  رب  زجب  ار  تضهن  رارسا  مان و  وا.درک  غالبا  یماظن  ياهروتـسد  اهمایپ و 

جنپ هک  ار  يا  هچبرسپ  ره  هتشاذگن  یقاب  ار  ینابز  برع  چیه  هک  داد  روتسد  وا  هب  هدومن و  نیعم  دوخ  رایتخالا  مات  هدنیامن  ناونع  هب 
نادنز رد  ریگتسد و  ار  وا  هدش و  علطم  میهاربا  راک  زا  دمحم  نب  ناورم  ماجنارـس  اما.دشکب  هتخاس و  مهتم  دشاب  هتـشاد  لوط  بجو 

.تشک (5)

ص:3

هرهز ص 25 وبا  دمحم.دیز  مامالا  ( - 1 - 1
ص.فورعم 403 مشاه  هلزتعملا  هرعاشالا و  نیب  هعیشلا  ( - 2 - 2

هدیمان " ینثم " هب بقلم  ( نسح نب  نسح   ) هدوب شدج  ردپ و  مسا  هک  ( نسح ) مان ود  نتـشاد  تهجب  ، ینثم نسح  نب  هّللا  دـبع  - *( - 3
.تسا هدوب  زاتمم  یصخش  زور  نآ  هعماج  رد  دش و 

قودص ص 413 رابخالا  نویع  ( - 3 - 4
ریثا ج 5 ص 415 نبا  لماک  ( - 4 - 5
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وا هک  دـنک  یم  لـقن  هدومن و  یفرعم  یخـس  میرک و  ، لـضاف ، ریخ يدرم  ار  وا  هدرک و  داـی  یکین  هب  وا  زا  ، دوـخ لـماکلا  رد  ، ریثا نبا 
تسا (1). هدوب  نابرهم  تفوطع و  اب  زین  یلع  لآ  هب  تبسن 

فادها

نامورحم و زا  تیامح  زین  تنـس و  باتک و  هب  لمع  (، دمحم لآ  تموکح  ) یمالـسا تموکح  لیکـشت  ارهاظ  تضهن  ودره  فادها 
زا هفوک  رد  هک  یتعیب  ذخا  همان و  توعد  رد  الثم.تسا  هدوب  یمالسا  تما  نایم  رد  تاواسم  قح و  تلادع و  يرارقرب  نافعضتسم و 

: میناوخ یم  نینچ  تسا  هدش  تبث  خیرات  ياهباتک  رد  ناتسربط  رد  نایولع  فرط  زا  اهدعب  یلع و  نب  دیز  فرط 

يواسم میـسقت  نامورحم و  قح  ءادا  نافعـضتسم و  زا  عافد  ناملاظ و  داهج  (ص)و  ربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  هب  ار  امـش  ام 
ناشزوت هنیک  نانمـشد  ناـنآ و  قح  نابـصاغ  ربارب  رد  تیب  لـها  زا  يوریپ  هب  فاـحجا و  ملظ و  هنوگره  زا  يریگولج  لاـملا و  تیب 

میناوخارف (2).

حافس شردارب  سابع و  لآ  تفالخ  يارب  تعیب  ذخا  ماگنه  ، حافس ردارب  یلع  نب  دواد  هک  يا  هبطخ  ینارنخـس و  رد  رگید  فرط  زا 
تسا (3): هدمآ  نینچ  ، هدرک داریا 

ار امـش  اهنآ  هک  میتسناد  یم  داد و  یم  جـنر  ار  ام  امـش  اـب  هیما  ینب  يراتفردـب  میدوب و  ربخاـب  امـش  لاوحا  عاـضوا و  زا  هراومه  اـم 
يومع ) ساـبع نامدـج  ربماـیپ و  امـش و  اـب  اـم  نونکا.دـننک  یم  تراـغ  ار  امـش  لاـملا  تیب  اـهتورث و  دـنیامن و  یم  ریقحت  هنوـگچ 

اب مومعلا و  یلع  ناـگمه  درومرد  میئاـمن و  لـمع  تنـس  باـتک و  هب  مینک و  داـجیا  یئادـخ  تموکح  هک  میدـنب  یم  ناـمیپ  ( ربمغیپ
.میئامن راتفر  ربمایپ  هریس  قباطم  صاوخ 

ص:4

كردم ص 446 نامه  ( - 1 - 1
ءاطعا نیفعـضتسملا و  نع  عفدـلا  نیملاظلا و  داهج  ،و  مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هیبن  هنـس  هّللا و  باتک  یلا  مکوعدـن  انا  ( - 2 - 2

،ج 5،ص ریثا نبا  لماک.انقح  لهج  انبـصن و  نم  یلع  تیبلا  لها  انرـصن  ملاظملا و  درو  ءاوس  هلها  نیب  یفلا  اذـه  مسق  نیمورحملا و 
422

مکئیقب مهراثتسا  مکل و  مهلازتسا  مکیف و  هیما  ینب  هریس  ءوس  انیلع  دشب  انـشارف و  یلع  نحن  انـضمرت و  مکروما  تناک  دقلف  ( - 3 - 3
هّللا و لزنا  امب  مکیف  مکحن  نا  اـنیلع  ساـبعلا  همذ  هلوسر و  همد  یلاـعت و  كراـبت و  هّللا  همذ  مکل  مکیلع و  مکناـقم  مکتاقدـص و  و 

هّللا لوسر  هریسب  دصاخلا  هماعلا و  یف  ریسن  هّللا و  باتکب  باتکب  مکیف  لمعن 
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: میناوخ یم  نینچ  داد  یم  هدعو  نادب  ار  ناناملسم  تفرگ و  یم  ناسارخ  مدرم  زا  ملسم  وبا  هک  یتعیب  دهعت و  رد  ای  و 

تاسدقم همه  ادـخ و  نامیپ  نیا  رب  منک و  یم  تعیب  لوسر  نادـناخ  تموکح  زا  يوریپ  تنـس و  باتک و  هب  لمع  يارب  امـش  اب  نم 
.دسرارف ام  ناربهر  روتسد  ات  مرظتنم  مریگ و  یم  دهاش  ار  یمالسا 

کی همه  هدوب و  عون  کیب  یگمه  اه  هزیگنا  اهفده و  عون  نینچمه  تاغیلبت و  اهمایپ و  ، اهتوعد هک  مینک  یم  هظحالم  بیترت  نیاب  و 
تنس و باتک و  هب  لمع  لوسر و  نادناخ  ياضعا  زا  یکی  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  یمالسا (1). تموکح  ؛ دنهاوخ یم  ار  زیچ 

.مالسا تما  نایم  رد  تینما  تاواسم و  لدع و  داجیا  نامورحم و  نافعضتسم و  زا  عافد  یهلا و  ماکحا  ندرک  هدایپ 

ملـسم وبا  تضهن  رد  نایناریا  هتـساوخ  هک  میدقتعم  ام  هک  تسنیا  ؛ ییالاو ياهنامرآ  گنهآ و  شوخ  تاملک  ابیز و  ياه  هدـعو  هچ 
دـیز و تضهن  هسره  هک  مینیب  یم  نیاربانب.دنتـشاد  تکرـش  نآ  رد  نایناریا  دوب و  هدـش  عقاو  البق  هک  تسا  یئاهتـضهن  همه  دـننامب 
هب مود  تضهن  تفاـین و  ققحت  وزرآ  نیا  سوسفا  اـما.دوب  راوتـسا  یمالـسا  تموکح  هب  ندیـشخب  ققحت  ساـسارب  نیباوـت  راـتخم و 

.دش هدیشک  فارحنا 

ملسم وبا  هزیگنا 

تهج هب  وا  هزیگنا  هک  دندقتعم  اما  دنناد 1 یمن  یلم  یموق و  تاساسحا  ، ینطاب روش  هچرگ  ار  ملسم  وبا  هزیگنا  ، رصاعم ناگدنـسیون 
یتعیرش یلع  رتکد  ریبعت  هب  هک  ارچ  ، دنتـسین لئاق  يرثا  نادنچ  تضهن  نیا  رد  یبهذم  لماع  يارب  ،و  هدوب برع  ناراکمتـس  زا  ترفن 

ياهراعـش مالـسا و  اب  دنزاس و  ادج  برع  زا  ار  مالـسا  دوخ  تضهن  اب  هک  دنتـساوخ  یم  نایناریا  ، یمالـسا هدـنزرا  ناققحم  زا  یکی 
دوبان ار  نانآ  هدومن و  هلمح  ، دوب هدرک  لیمحت  ار  دوخ  يداژن  تدایـس  مالـسا  کسام  اب  زور  نآ  هک  یبرع  تیفارـشا  اـب  نآ  نیتسار 

.دنهد یم  رس  مالسا  زا  عافد  رد  اهبرع  دوخ  زا  رتدنت  ياهراعش  یتح  دوخ  تضهن  رد  هک  تسا  ورنیازا  دنزاس و 

ص:5

بوک ص 214 نیرز  رتکد  ، توکس نرق  ود  ( - 1 - 1
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ملسم وبا  نارسفا  نایم  رد  املسم  هکیلاح  رد  لوسر  لآ  نم  اضرلا  دیوگیم.درادن  یلم  راعش  دوش  یم  دنلب  ناسارخ  زا  یتقو  ملسم  وبا 
برع و مدرم  هب  دیاب  هک  دنتفگ  یم  هتـشاد و  لوبق  برع  ندیبوک  يارب  ار  راعـش  نیا  اما  دندوبن  ناملـسم  هک  دنتـشاد  دوجو  یناسک 
ناملـسم و لـیلد  نیمه  هب.میتـسه  یقیقح  ناناملـسم  اـم  عقاورد  دـنا و  هدنابـسچ  مالـسا  هب  ار  دوخ  غورد  هب  ءاـفلخ  هک  تفگ  ناریا 

دیبوک یم  ار  برع  هفیلخ  ، تضهن نیا  لاحرهب  اریز  دـگنجب و  مالـسا  هفیلخ  اـب  هک  دـندش  رـضاح  مجع  برع و  زا  معا  ناملـسمریغ 
نایئاتسور و ، ینیدمرخ نایتشدرز  ، یناتسیس جراوخ  ، یناسیک نایعیش  : نوچمه یتوافتم  راشفا  قرف و  ملـسم  وبا  باکر  رد  هکنیا  اب  (1)

نامرآ دـندوب و  هتفرگ  تسد  رد  حالـس  هیما  ینب  ملظ  زا  تاجن  رطاخب  هن  اهنت  نانیا  اما  ، دنتـشاد تکرـش  ناگدرب  یتح  نارو و  هشیپ 
دنتسناد (2). یم  (ص) دمحم لآ  تموکح  ققحت  رد  ار  دوخ 

يو لتق  لماع  نیرتمهم  ار  نآ  امومع  هک  روصنم  هب  يا  هماـن  هبوت  نمـض  ملـسم  وبا  دوخ  یتح  دـشن  هدروآرب  وزرآ  نیا  سوسفا  اـما 
: دسیون یم  نینچ  شیوخ  ياجبان  نامیا  زا  ار  دوخ  سای  ، دنا هدرمش 

وا دزن  ار  " نیتسار ملع  " هک متـشادنپ  یم  نم  دزومایب و  نمب  ار  یهلا  ماکحا  تسیاب  یمه  هک  متـشاد  ربمغیپ  نامدود  زا  يربهر  نم  "
رد نآ  ققحت  لابند  هب  تشاد و  یمالسا  نامرآ  زین  ملـسم  وبا  ، يرآ .تخاس (3) نم  بیرف  هلیـسو  ار  نآرق  یتح  وا  اما  تفای  مهاوخ 

بحاص رتکد  لوق  هب  تفر و  اطخ  هب  قیبطت  نیا  رد  اما  ، دـید یم  ماـما  میهاربا  دوجو  رد  ار  نآ  دوب و  تلیـضف  اـب  يربهر  ، يوجتـسج
چیه اب  ، یکنیع چیه  اب  تسا  تسد  رد  نآ  هراب  رد  هدنکارپ  تاعالطا  رادـقم  نیمه  هکینامز  ات  ، ار ملـسم  وبا  رایزام و  " هزیگنا : ینامزلا

ققحت زین  وا.دـقتعم  یعقاو و  یناملـسم  ؛ هدوب ناملـسم  ملـسم  وبا.تسناد  یکی  ناـسمه و  ناوت  یمن  یتـقیقح  خـسم  یئوگ و  هنوراو 
هیما ینب  تموکح  رگا  دیـشیدنا  یم  وا.تسج  یم  ربمغیپ  راگزیهرپ  نادناخ  زا  رترب  يدرف  يربهر  رد  ار  یمالـسا  ضیعبت  یب  نامرآ 

تفالخ ریظن  یتفالخ  ، دیآ راک  رس  رب  ربمایپ  نادناخ  زا  ماما  میهاربا  نوچ  يدهاز  دوش و  رانکرب  تسا  متـس  ضیعبت و  زا  لامالام  هک 
یم رـس  رد  هک  دوب  یماخ  لایخ  اـهنآ  همه  هک  سوسفا  اـما  .تفرگ (4) دـهاوخ  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  ، یلع هنـالداع  ضیعبت و  یب 

.دشن بکترم  نآ  هار  رد  هک  اهتیانج  هچ  دینارورپ و 

ص:6

یتعیرش ص 19 یلع  رتکد  یمالسا  - یناریا تیوه  ( - 1 - 1
روکشم ص 312 داوج  دمحم  رتکد  - مالسا قرف  خیرات  ( - 2 - 2

ینامزلا ص 522 بحاص  نیدلا  رصان  رتکد  - يربهر رب  يا  هچابید  ( - 3 - 3
كردم ص 464 نامه  ( - 4 - 4
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: اهراعش

هدرک جیهت  ار  ناگدننک  بالقنا  مدرم و  تاساسحا  راعش.دنک  یم  يزاب  ار  یمهم  شقن  نآ  يروراب  رد  راعش  یمایق  تضهنره و  رد 
.دزاس یم  زکرمتم  بالقنا  ياهنامرآ  ققحت  رد  ار  اهورین  هار  و 

.درب یپ  تلم  کی  ياه  هتساوخ  هب  ناوت  یم  نآ  قیرط  زا  تسا و  یبالقنا  تلم  کی  ياهنامرآ  فادها و  ، رگنایب راعش 

ار نمشد  هیحور  دوخ  یبالقنا  كاپ و  تاساسحا  اب  دنهدب و  راعـش  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  ، مالـسا ردص  میظع  بالقنا  رد 
.دنربب شیپ  ار  دوخ  فادها  هدرک و  فیعضت 

یم هلمح  نمـشد  هب  دـندز و  یم  گناب  یعمج  هتـسد  ار  تما  روصنم  ای  يادـن  نآ  لابند  هب  دوب و  ریبکت  گنج  رد  اهناملـسم  راـعش 
راعـش نایفـس  وبا  دحا  گنج  رد.دندرک  یم  لثم  هب  هلباقم  هدناوخ و  زجر  نمـشد  دورـس  ربارب  رد  اهگنج  رد  زین  یهاگهگ  دندرک و 

وبا هرابود  لجا  یلعا و  هّللا  تسا ، یلاعتم  گرزب و  ادـخ.دیوگب  هک  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  ، لـبه لـعا  ، لـبه لـعا  لـبه  داـب  هدـنز  : داد
امـش تسا و  ام  گرزب  ادـخ  ، درک دایرف  یلع  ، مکل يزع  يزع و ال  انل  نا  دـیرادن ، تب  امـش  میراد و  يزع  تب  ام  : هک دز  هرعن  نایفس 

رامـشیب و نمـشد  رب  يوق  ینامیا  اب  كدـنا  يورین  ات  دـش  ثعاب  هک  دوب  اهراعـش  نیمه  ،و  مکل یلوم  انالوم و ال  هّللا  دـیرادن ، یلوم 
.دیدرگ زوریپ  دیرفآ و  هسامح  مالسا  نینچ  نیا  دوش و  هریچ  حلسم 

دوخ ياهدربن  اهتـضهن و  رد  هبرح  نیا  زا  نانآ  تهج  نیمه  هب  ،و  دوب یقاب  ناناملـسم  نهذ  رد  اـه  هساـمح  اهراعـش و  نیا  تارطاـخ 
.دنتسج یم  هرهب  نآ  زا  دعب  اهنرق  یتح  ، مالسا دیدجت  رد  نامز  ياهتوغاط  روز و  نامکاح  هیلع 

نبا.دش رارکت  هیلوا  ياهراعش  نامه  ، يرجه لاس 122  هب  هفوک  رد  یلع  نب  دیز  ترـضح  نایولع و  تضهن  رد  ، ناخروم فارتعا  هب 
هیما ینب  هیلع  هک  دنتـشاذگ  رارق  اهنآ.دندوب  رفن  رازه  دودح 15  رد  دیز  نارادـفرط  يرجه  لاس 122  رفـص  لوا  رد  : دسیون یم  ریثا 
رمع نب  فسوی  ياهورین  فرط  زا  دـننکب  يراک  هکنیا  زا  لبق  هنافـساتم  اما  دـندش  عمج  هفوک  دجـسم  رد  بش  ناـمه  دـننک و  ماـیق 
دمآ نوریب  هناخ  زا  دیز  ؛ دوب يراصنا  قاحـسا  نب  هیواعم  هناخ  رد  یلع  نب  دیز  بش  نآ  رد.دندش  هرـصاحم  هفوک  رد  هیما  ینب  لماع 
دربن هدامآ  هیما  ینب  اـب  دندادرـس و  ار  تما  روصنم  اـی  راعـش  ناـیوگریبکت  یگمه  سپـس  درک  نشور  شتآ  دوخ  ناراداوه  هارمه  و 

.دندش (1)
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عورش گنج.دندرک  یئافو  یب  نارگید  دندمآ و  وا  يرای  هب  رفن  اهنت 218  دشن و  يربخ  ( رفن رازه   15) دیز ياهورین  زا  ناهاگحبص 
دیز نب  ییحی  شرسپ  دعب  لاس  دنچ  )و  ق.ه رفص 122  مود  ) دش دیهش  دیز  ماجنارس  مالسا و  زا  عافد  هار  رد  هنادنمتفارش  یگنج  دش 

رد .دـندرک (1) زاغآ  هیما  ینب  دـض  رب  ار  دوخ  گرزب  تضهن  ناـگماج  هایـس  هکنیا  اـت  ؛ دیـسر تداهـش  هب  درک و  ماـیق  ناـسارخ  رد 
.دندرک یم  دیدجت  ار  ربمایپ  ياهگنج  تارطاخ  دندش و  یم  رارکت  اهراعش  نیمه  زین  ملسم  وبا  تضهن 

لآ نـم  اـضرلا  تموـکح  راداوـه  ناـیناریا  رگید  ریثـک و  نـب  نامیلـس  ، ساـبع ینب  تاـغلبم  هارمه  ملـسم  وـبا  ناـضمر 129، رد 25 
یناریا یلاوم  نایعیـش و  نامه  عقاورد  نانیا  رگا.دندمآ  درگ  ورم  چیدیفـس  هیرق  رد  دندوب  هیرق  مدرم 60  زا  لکشتم  هک  (ص) دمحم
هاگنابش دنتشاد  شیپ  رد  ار  ( هیاس ) لظ )و  ربا ) باحـس مچرپ  ود  هکیلاح  رد  نانآ  دنتـشاد  تکرـش  زین  یلع  نب  دیز  مایق  رد  هک  دندوب 

.دنداد یم  راعش  نانآ.دندومن  مالعا  ار  دوخ  مایق  دندرک و  نشور  شتآ 

همه زور  نآ  يادرف.دـناوخ  یم  ار  ٌریِدََـقل  ْمِهِرْـصَن  �یلَع  ّللا 
�

َه َّنِإ  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتـا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  هیآ  ملـسم  وبا  تما و  روصنم  اـی 
وا.دراذگب دیع  زامن  ریثک  نب  نامیلس  هک  داد  روتسد  ملـسم  وبا  رطف  دیع  زور.دنتفگ  یم  ریبکت  همه  دنتـسویپ و  وا  هب  فارطا  نامدرم 

شـش اب  دـندرک و  یم  نآ  سکع  هیما  ینب  ( هک دوب  یلاح  رد  نیا  (و  درک عورـش  هماـقا  ناذا و  نودـب  ، نآ هبطخ  زا  لـبق  ار  رطف  زاـمن 
دنداد (2). یم  ماجنا  ریبکت  راهچ  اب  هیما  ینب  ( هکیلاح رد  ) دراذگ زامن  ریبکت 

يوما دادبتـسا  هاگتـسد  داسف و  ملظ و  طاسب  ماجنارـس  دایز  ياهراکیپ  اهگنج و  زا  دعب  دش و  عورـش  گرزب  تضهن  بیترت  نیدب  و 
.دیدرگ طقاس 

یم هیام  مالـسا  لالز  همـشچرس  زا  یگمه  اهتـضهن  نیا  هک  اجنآ  زا.تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  ینید  ياه  هساـمح  نیا  رد  راعـش  شقن 
زا هک  دندوب  یبرع  یناریا و  عماوج  نافعضتسم  نامه  یگمه  اریز  ، دوب نادهاجم  نابز  درو  ینآرق  تایآ  دحاو و  ياهراعـش  ، دنتفرگ

دوخ تاجن  اهنآ  تهج  نیا  زا  ،و  دندوب هداتفا  مالسادض  هیما  ینب  برع  تیفارشا  ماد  هب  هتفای و  تاجن  یلهاج  برع  نایناساس و  غوی 
يدوزب دش  یم  دنلب  ناشیا  بناج  زا  یمچرپ  ای  یگناب  رگا  هراومه  اذل  ، دنتـسناد یم  تلاسر  نادـناخ  تموکح و  مالـسا و  رد  زاب  ار 

.دندرک یم  مایق  روج  ماکح  دض  رب  ربمایپ  نادناخ  يربهر  هب  ، مچرپ نآ  ریز  رد 
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تضهن هدنهد  لیکشت  رصانع 

ای ناـیناریا و  زا  ارثکا  دـندوب و  كرتشم  فدـه  کـی  ياراد  یگمه  دـندرک  یم  تکرـش  يوما  تفالخدـض  ياـهمایق  رد  هک  يدرم 
جراوخ و زا  يدادعت  نایم  نیا  رد  هچرگ  ؛ دنداد یم  لیکشت  ار  مالسا  هاپس  ساسا  هک  دندوب  یمالـسا  لدع  رادفرط  تیب  لها  نایعیش 

تضهن یشمطخ  تهج  زین  یبلط و  تلادع  تاواسم و  روظنم  هب  زین  نانآ  اما  ، دنتـشاد تکرـش  زین  ینیدمرخ  نایتشترز  زا  يا  هدع  ای 
زا طقف  هن  يو  اب  تعیب  ، درک مایق  دـیز  هک  یتقو  : دـنیوگ یم  ناخروم.دـندرک  یم  تکرـش  نآ  رد  ، هیما ینب  برع  يزادـنارب  درومرد 
نبا .تفرگ (1) رارق  هجوت  دروم  زین  ير  ناگرگ و  ناسارخ و  رد  یتح  هکلب  دش  لابقتـسا  هطـساو  نئادم و  ، هرـصب ، هفوک مدرم  فرط 

ار مدرم  ات  تشاد  لیسگ  ناسارخ  فرط  هب  ار  دوخ  نافابم  ( نایمشاه ) نایولع یعاد  هرسیم  يرجه  لاس 102  رد  هک  دنک  یم  لقن  ریثا 
ریگتـسد ار  اـهنآ  یگمه  دـش و  علطم  ناـیرج  زا  ناـسارخ  یلاو  ؛ دـیچیپ ناـسارخ  رد  ربـخ  نیا.دـناوخارف  ناـیولع  توعد  تعیب و  هب 
یتعامج هکنآ  ات  درکن  دازآ  ار  نانآ  یلاو  لاح  نیا  اب  میرادن  تسایـس  هب  يراک  میا و  هدمآ  تراجت  هب  ام  همه  هک  دنتفگ  اهنآ  ، درک

.دندش (2) دازآ  ماجنارس  هدرک و  تنامض  ار  نانآ  ، هلیبق زا 

يوجتـسج رد  اـهنآ  تهج  نیمه  هب  دـندوب و  هتخوـس  هیما  ینب  مـلظ  زا  ناناملـسم  زین  یناریاریغ و  یناریا و  زا  مـعا  مدرم  هـمه  يرآ 
سابع ینب  هک  دوب  يا  هنیمز  نامه  هدروخ  تسکـش  تاساسحا  هناهاوختلادع و  ياهـشیارگ  نیا  دندوب  لوسر  نادناخ  زا  يرگدایرف 

هب ار  دوخ  ناغلبم  دنداد و  رارق  دوخ  مایق  زکرم  ار  ناسارخ  زین  نانآ  هک  دوب  نیا.دندرک  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  يراکبیرف  یتسدرت و  اب 
.دندناروش برع  هیما و  ینب  دض  رب  ار  مدرم  دنتخاس و  يا  هژوس  ییحی  شرسپ  دیز و  تداهش  زا  دنداتسرف و  ناسارخ  ناریا و  فرط 

هفوک.دـنک و یم  نایب  نینچ  یمالـسا  تفالخ  ياهرهـش  فاصوا  رد  ، یـسابع تفالخ  یعدـم  ماما  نیلوا  ، ساـبع نب  یلع  نب  دـمحم 
یم هیما  ینب  هیواعم و  نادیرم  ماش  رساترس  رمع و  رکب و  وبا  وریپ  هنیدم  هکم و  ، جراوخ راداوه  هرـصب  ، یلع هعیـش  نایعیـش  زا  فارطا 

گنهاـمه اـه  هتـساوخ  ملاـس و  اـهبلق  اـجنآ  رد  اریز  دـیریگ  شیپ  رد  ار  ناـسارخ  بناـج  هک  تسا  امـش  رب  : دـیازفا یم  زین  ،و  دنـشاب
راظتنا رد  راوتسا  یئاه  هدارا  اب  يوق  ناوزاب  اهندب و  ، تسا هدرکن  ذوفن  ناشنایم  رد  داسف  هتفاین و  هار  نآ  رد  بارطضا  تتـشت و  ، تسا

مریگ (3). یم  کین  لاف  هب  ار  مدرم  عمش  ایند و  غارچ  ، دیشروخ هاگ  عولط  ( ناسارخ  ) قرشم ، نم تسا و  امش 
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دندمآ و ملسم  وبا  شیپ  هدکهد  تصش  مدرم  زور  کی  هب  : دیوگ یم  يربط.دندوب  یناسارخ  هعیش و  ، یناریا همه  زین  ملـسم  وبا  نارای 
هدایپ و رازه  هرف  زمره  یلاها  زا  راوس و  راهچ  هدایپ و  دـصهن  يورمره  اب  ، دـندوب مداقـس (1) لها  دنتفر  وا  شیپ  هک  یناسک  نیتسخن 

یم اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتا�ُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  هیآ  ( هیاـس ) لـظ )و  ربا ) باحـس مچرپ  ریز  رد  دـنتفگ  یم  ریبکت  هکیلاـح  رد  ناـنآ  راوس  هدزناـش 
دندرک (2). تکرش  رطف  دیع  زامن  رد  دندناوخ و 

هکنیا دـحاو و  ياهفدـه  اهراعـش و  ، اهیژتارتسا ینعی  دنتـشاد  هک  یکرتشم  طاقن  همه  اب  اهتـضهن  نیا  هک  تسا  نیا  لاوئـس  اـجنیا  رد 
نیا هب  خساپ  ؟ دنتفرگ رارق  نوگانوگ  ياهتهج  رد  ای  هتفر و  فلتخم  هار  ود  هب  ، دندوب رادروخرب  ناسمه  مدرم  کی  ینابیتشپ  زا  ابیرقت 

ملظ و نادنچ  دنتشادن و  هیما  ینب  زا  یمک  تسد  هک  یـسابع  نادناخ  ندمآ  راک  يور  للع  لیلحت  رد  ار  هدنناوخ  دناوتب  دیاش  لاوس 
یتیانج ملظ و  نانچنآ  یلع  لآ  درومرد  صوصخب  ، دـندوب هدـیزاین  تسد  اهتیانج  نآ  هب  هیما  ینب  دـیاش  هک  دـندش  بکترم  تناـیخ 

: رعاش لوق  هب  دیامن و  یم  دیفس  اهنآ  شیپ  رد  هیما  ینب  يور  هک  دندش  بکترم 

سابعلا ونب  تلعف  ام  راشعم  مهیف  هیما  تلعف  ام  هّللا  و 

هب تبـسن  یقیناود  روصنم  تایانج  هرابرد  ظحاج  زین  دـندشن و  بکترم  یلع  لآ  درومرد  ار  سابع  ینب  ملظ  مهد  کی  هیما  ینب  هک 
: دیوگ یم  نسح  ماما  دالوا 

صیخـشت بش  زا  ار  زور  هک  يروطب  تخاس  ینادنز  هریبه  نبا  رـصق  بادرـس  رد  هفوک  نادـنز  رد  ار  نسح  ماما  نادـنزرف  روصنم  "

راوـید وا  شعن  يور  رب  دـننک و  روـگ  هدـنز  هدـنز  دـنریگب و  ار  هـیکز ) سفن  ) مـیهاربا نـب  دـمحم  هـک  داد  روتــسد  وا.دــنداد  یمن 
یـصالخ هیما  ینب  روج  زا  هک  میدرک  وزرآ  : تفگ نینچ  نسح  هّللا و  دـبع  شردارب  هب  دـنک  یم  ناـج  هک  یلاـحرد  دـمحم  ، دـنزاسب

.دش (3)" رتدب  هک  دشن  رتهب  ام  لاح  اما  ، میسرب سابع  ینب  دمحم  لآ  نم  اضرلا  تموکح  تنطلس و  هب  میبای و 

فارحنا لماوع 

!؟ بیرق ای  صالخا  : فلا

!؟ هزرابم ياه  هویش  ب:

نیا هک  دیدرگ  ببس  یلماع  هچ  ؟و  دوب هچ  مود  تضهن  رد  فارحنا  لماع  ای  زار و  یتسار  هب 

ص:10

( ورم رد  يا  هدکهد  ) مداقس - *( - 1
ریثا ج 6 ص 212 نبا  لماک  ( - 1 - 2

هعیشلا ص 45 داهج  ( - 2 - 3
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لماع ام  رظن  هب  ؟ دـندمآ راتفرگ  رگید  یماد  هب  دـندش و  اـهر  یماد  زا  هچ  ، دـنتفیب ماد  نآ  هب  ناناملـسم  ارچ  ؟و  دـبای فارحنا  تضهن 
زین ،و  يزوریپ هار  رد  یناسنا  یمالـسادض و  ياه  هویـش  نتفرگ  راک  هب  مود و  تضهن  ناربهر  صالخا  مدع  رد  دـیاب  یم  ار  فارحنا 

.درک وجتسج  يرادم  مالسا  بلاج و  ياهراعش  ناونع  تحت  ، نآ نادئاق  يرادایند  ریوزت و  ،و  بیرف

نایم هدـش  ماجنا  تابتاکم  دانـسا و  یخیرات و  دـهاوش  ساـسارب  يرواد  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  تسیاـب  یم  هدـنناوخ  اـجنیا  رد 
یعقاو تقیقح  دانـسا  نیا  یـسررب  لیلحت و  هک  ارچ  تسا  هتفرگ  ماجنا  دوخ  نارادرـس  اب  مود  تضهن  یمالـسا  حالطـصا  هب  ناربهر 

منیب و یم  يراکادف  راثیا و  ، نامیا صالخا ، نآ  ناربهر  لوا و  تضهن  رد  ام.دهد  یم  ناشن  ینشور  هب  ار  فارحنا  لماوع  ای  لماع و 
ار یناسنا  یمالسادض و  هویش  چیه  دنتشادنرب و  یمالسا  ماکحا  عرش و  تاروتـسد  زا  رتالاب  یمدق  هنوگچ  هک  مینک  یم  هدهاشم  زین 
یمالسا و هعماج  داجیا  فده  هک  اجنآ  هکلب  تخاسن  هیجوت  ار  هلیـسو  " فده " حالطـصا هب  دندرکن و  باختنا  دوخ  يزوریپ  هار  رد 

.دندرک باختنا  ، دوخ سدقم  فده  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  یعیبط  یناسنا و  عورشم و  ياههار  ، دوب طسق  ققحت 

: دیوگ یم  ، اهتضهن نیا  ياوشیپ  نیسح  ماما 

مراد هدارا  ، ما هتـساوخ  اپب  مدج  تما  حالـصا  يوجتـسج  رد  ؛ تسین رگمتـس  ای  رگبوشآ و  ای  وجماک  ای  بلط  هاج  يدرف  مایق  ، نم مایق 
رارق هدرپ  تشپ  یناه  هناخ  رد  لیقع  نب  ملسم  وا  رادرس  میامن (1) راتفر  مردپ  دج و  تریس  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

دنک یمن  نینچ  وا  اما.دشکب  ار  دایز  نبا  هدمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  وا  هک  ، یناه زا  دایز  نبا  تدایع  ماگنه  هک  دش  ررقم  تفرگ و 
.تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  ربمایپ  تسین و  شیپ  يدنفرت  نتشگ  نیا  : دیوگ یم  باوج  رد  و 

نمؤم (2)) کتفی  کتفلا و ال  دیق  نامیالا  )

.دهد یمن  بیرف  نمؤم  ناسنا  ، تسا بیرف  ریجنز  نامیا 

دنوش یم  ایوج  رمع  رکب و  وبا  هباحص  درومرد  وا  يار  زا  هک  نایفوک  باوج  رد  یلع  نب  دیز  و 

ص:11

فورعملاب و رما  نا  دیرا  يدج و  هما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادسفم و ال  ارطب و ال  ارسا و ال  جرخا  مل  ینا  ( - 1 - 1
،ص 156 هبیتق نبا  ، هسایسلا همامالا و  .یبا  يدج و  هریسب  رتسا  رکنملا و  نع  یهنا 

دیفم ص 313 داشرالا  ( - 2 - 2
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: دیوگ یم 

تنس يایحا  ادخ و  باتک  هب  لمع  هب  ار  امـش  نم  دنتـسین و  ( رمع رکب و  وبا  ) نانآ دننام  هب  میگنج  یم  اهنآ  اب  ام  هک  ( هیما ینب  ) یئاهنیا
متسین (1). امش  لیکو  نم  دیزرو  عانتما  رگا  تسا و  امش  نم و  ریخ  دیهد  ارف  شوگ  رگا  ، مناوخ یمارف  اهتعدب  لاطبا  ربمایپ و 

كاپ تاـساسحا  زا  دـنراد و  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  يا  هفرح  نارادمتـسایس.تسا  يرگید  روط  ، مود تضهن  مارد  رد  هنحـص  یلو 
.دننک یم  هدافتسا  ءوس  سفن  یهاوخ  تسایر  يویند و  عماطم  هار  رد  اهنآ 

راک هب  يزوریپ  هار  رد  ار  یناسنادض  ياه  هویش  دنتفرگ و  شیپ  ار  نک  تموکح  زادنایب  فالتخا  تسایـس  ادتبا  رد  ( سابع ینب  ) نانیا
.دندرک یم  رما  نآ  فالخرب  تسرد  هکلب  هداهنن  یجرا  ار  مالسا  عرش  روتسد  يزوریپ  هار  رد  اهنت  هن  دنتسب و 

همان نینچ  تفای  عالطا  یبرع  لیابق  تابصعت  تافالتخا و  زا  هکنیا  زا  دعب  یناسارخ  ملـسم  وبا  شرادرـس  هب  مامالا  میهاربا  ياقآ  الثم 
: دهد یم  روتسد  دسیون و  یم 

هناوتـشپ ار  نانآ  شاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ینامی  هلیبق  نیا  هراومه.هد  ارف  شوگ  ار  متیـصو  یتسه  ام  نادـناخ  زا  يدرف  وت  ، ملـسم وبا 
ینب ) رادفرط رضم  هلیبق  اما  ، نکم دامتعا  ار  هعیبر  هفئاط  دیسر و  دهاوخن  يزوریپ  هب  نانآ  کمک  هب  زجب  ، تفالخ راک  اریز  ، نادب دوخ 

هک ار  يدحا  ناسارخ  رد  یناوتب  رگا  شکب و  ، يدید كوکشم  هک  ار  سکره  :" دیازفا یم  سپس.دنتسه  یگناخ  نانمشد  نانآ  هیما )
شکب (2). هدرک و  مهتم  ، دشاب بجو  جنپ  شتماق  هک  يا  هچبرسپره  يراذگن و  یقاب  دنز  یم  فرح  یبرع 

ص:12

کب اوعمـست  نا  عدبلا و  هتاما  هنـسلا و  ءایحا  باتکلاب و  لمعلا  یلا  مکوعدا  ینا  کئلواک و  اوسیل  مهلتاقن  نیذـلا  ءالوه  نا  ( - 1 - 1
ریثا ج 5 ص 414 نبا  لماک  .لیکوب  مککیلع  تسلف  اوبات  نا  مکل و  یل و  اریخ 

رمالا اذه  متیال  هّللا  ناف  مهرهظا  نیب  نکـسا  مهمزلاف و  نمیلا  نم  یحل  اذـه  رظنا  ، یتیـصو ظفحا  تیبلا  لها  انم  لجر  کنا  ( - 2 - 2
نم ناسارخب  عدنال  نا  تعطتـسا  نا  هیف و  تککـش  نم  لتقا  رادلا و  بیرقلا  ودـعلا  مهناف  رـضم  اما  مهرما و  یف  هعیبر  مهناف  مهب  الا 

ریثا ج 6 ص 210 نبا  لماک..هلتقاف  همهتاف  رابشا  هسمخ  غلب  مالغ  امیا  لعفاف و  هیبرعلاب  ملکنی 
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هیما ینب  روج  ملظ و  رد  زین  دوخ  هک  یمالـسا  تموکح  رادـفرط  برع  اـیآ  دیـسرپ  دـهاز  ماـمالا  میهاربا  ياـقآ  نیا  زا  دـیاب  یتـسار 
هتـشک مهتم و  دیاب  هک  تسیچ  یبجو  مین  هچبرـسپ  نآ  مرج  ای  ؟و  دوش هتـشک  دیاب  ارچ  ، تسا یمالـسا  لدع  ناهاوخ  تسا و  هتخوس 
.دنک یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده  دوش و  یم  حابم  فده  هار  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یتسنیلوایکام  - یتسیشاف هویش  نامه  نیا  ؟و  دوش

: یمالسا ياهنامرآ  یپرد  یناسنا  یمالسادض و  ياهشور  نیا  همه  هکنآ  یتخبدب 

یناوج هک  مه  ملـسم  وبا  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  لوق  هب  دریگ و  یم  تروص  (ص) دـمحم لآ  نم  اـضرلا  تموـکح  تلادـع و 
نمشد رب  اهبیرف  اه و  هلیح  نتسب  راک  هب  اب  ددنب و  یم  راک  هب  ار  هویش  نامه  ، هدوب مالسا  اب  یئانشآ  تلیضف و  زا  يراع  هلاس و  هدزون 

ینب تفالخ  ققحت  هار  رد  یتح  ،28" دشک یم  مدآ  رفن  رازهدص  هدرکن و  محر  يدحا  رب  " ملسم وبا  دوخ  لوق  هب  دنک (1)و  یم  هبلغ 
هب ار  رایط  رفعج  هون  ، هیواعم نب  هّللا  دبع  دوش و  یم  هتشغآ  یلع  نادناخ  نوخب  شتـسد  كافـس  رادرـس  نیا  ، هیما ینب  زا  رتدب  سابع 

دشک (2). یم  ( يرجه  129  ) دوب هدرک  مایق  دیز  نب  ییحی  یهاوخنوخ 

یلدگنـس و نیا  اب  ،و  دشک یم  زین  ار  یلع ) نادـناخ  هب  لیامتم  ) لالخ ملـسم  وبا  )و  سابع یعاد  ) ریثک نب  نامیلـس  دوخ  قیفر  زین  ای  و 
.دناشن یم  تفالخ  دنسم  هب  ار  یقحان  ماما  ، يروتاتکید بلق و  تواسق 

يراکبیرف یئاوقت و  یب  هدرب و  یپ  گرزب  هابتشا  نیا  هب  دوخ  اهدعب  ، یناریا كافس  كابیب و  رادرس  نبا  ملـسم  وبا  دوخ  هکنیا  بلاج 
: دیازفا یم  هدرک و  فارتعا  ، سابع ینب  یبیرفماوع  ریوزت و  و 

.دندوب هتفیرف  هناهاوخ  تلادع  یهاوخ و  نامرآ  ياهراعش  کسام  اب  ار  وا  دوخ  یتح  ناریا و  ناملسم  مدرم  هنوگچ 

نامحازم دیاب  هک  دندید  يرورـض  ، سابع ینب  نارادمتـسایس  ، داتفا بایـسآ  زا  اهبآ  دش و  ملـسم  سابع  ینب  رب  تفالخ  هکنآ  زا  سپ 
یم هدرک و  ساسحا  ار  هلئسم  نیا  هک  ملسم  وبا.دنشاب  نانآ  يزورید  ناراذگتمدخ  زا  نانآ  هچرگ  ، دنرادرب نایم  زا  ار  دوخ  تموکح 

دیمهف

ص:13

يدوعسم ج 3 ص 72 بهذلا  جورم  ( - 1 - 1
یثیلا ص 400 راتخم  هعیشلا  داهج  ( - 2 - 2

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 28 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_-10_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_-10_2
http://www.ghaemiyeh.com


: تشون یم  نینچ  یقیناود  روصنم  هب  يا  هنارگشاخرپ  همان  نمض  ، دیسر دهاوخ  ارف  وا  تبون  زین  يزور  هک 

مهاوخ وا  دزن  ار  نیتسار  ملع  هک  متـشادنپ  نم  دزومایب و  نمب  ار  یهلا  ماکحا  تسیاب  یمه  هک  متـشاد  ربمایپ  نامدود  زا  يربهر  نم 
یناـهج نیا  لاوما  تساـیر و  هب  هک  يا  هقـالع  ببـس  هب  اریز  تخاـس  نم  بیرف  هلیـسو  ار  نآرق  یتـح  ( ماـمالا میهاربا  ) وا اـما  ، تفاـی

لد زا  هرابکی  ار  تقفـش  محر و  مشکرب و  ریـشمش  ات  داد  نامرف  دـنوادخ  ماـنب  ارم  نم  ربهر.درک  فیرحت  ار  سدـقم  باـتک  ، تشاد
امـش رب  ار  یئاناوت  تردق و  هار  مدرک و  نینچ  زین  نم  میاشخبن و  یـشزغل  نیرتمک  رب  مریذپن و  نافلاخم  زا  یـشزوپ  چیه  ، منک نوریب 

مسانش یم  بوخ  رگید  ار  امش  ، تسا هدروآ  نوریب  هار  نیا  زا  ارم  دنوادخ  نونکا  اما.متخانش  یمن  یتسردب  ار  امش  هک  اریز  مدوشگ 
دنک هیبنت  ارم  دیاشخبن و  رگا  اما  ، دیاشخبب ارم  هتشذگ  ياهمتـس  دنوادخ  هک  مراودیما  منک  یمه  هبوت  منامیـشپ و  دوخ  هتـشذگ  رب  و 

منادب (1). رگداد  ار  وا  دیاب  زاب 

هب ار  دوخ  نید  هنوگچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  دوخ  تسیاشان  ياه  هتشذگ  رب  دوش و  یم  نامیشپ  ماجنارس  ، یناسارخ ملسم  وبا  يرآ 
.تسا هدنام  وا  ندرگ  هب  شیاهمرج  راثآ  ینیگنس و  تیاهن  رد  هتخورف  نارگید  يایند 

ص:14

نم هبقارق  یف  الزان و  ملعلا  لحم  یف  ناک  هتفیلخ و  یلع  هّللا  ضرتفا  ام  یلع  " الیلد "و" اماما " ـالجر تذـختا  یناـف  دـعب  اـما  ( - 1 - 1
ینلد يذـلا  ناکف  هقلخ  یلا  هّللا  هاقلا  دـق  لیلق  یف  اعملع  هعـضاوم  نع  هفرحتف  نارقلاب  ینلهجتـساف  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

نم هّللا  مکفرع  یتح  مکناطلـسل  ادـیطوت  تلعفف  هرثعلا  لیقا  هرذـعملا و ال  لبقا  همحرلا و ال  عقرا  فیـسلا و  درجا  نا  ینمزلا  رورغب و 
مـالظب هّللا  اـم  يادـی و  تمدـق  اـمبف  ینبقاـعی  نا  هیلا و  بسن  هب و  فرع  اـم  دـقف  فعی  ناـف  هبوتلاـب  هّللا  ینذقنتـسا  مث  مکلهج  ناـک 

ریثا ج 6 ص 462 نبا  لماک.دیبعلل 
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: تفگ یم  نینچ  شیادخ  اب  هک  دندید  تافرع  رد  ار  ملسم  وبا  : دیوگ یم  راربالا  عبر  رد  يرشخمز 

فصو نینچ  ار  ادخ  هنوگچ  دنتفگ  ، یـشخبن ارم  زگره  هک  تسنآ  منامگ  اما  مدرگ  یمزاب  وت  يوس  هب  منامیـشپ و  نونکا  نم  ایادخ 
ملظ و یقاـب و  تلود  نیا  هک  یماداـم  هک  ما  هتخود  ساـبع  ینب  مادـنا  هب  ملظ  زا  یـسابل  ناـنچ  نم  تفگ  ؟ دـشخبب ارت  هـک  ینک  یم 

دنیوا نمشد  مدرم  همهنیا  هک  ار  یسک  دشخب  یم  هنوگچ  ادخ  سپ  ، دومن دهاوخ  نیرفن  ارم  هراومه  وا  دور  یم  يرادناج  رب  یتیانج 
.(1)

فاطعنا يزیر و  نوخ  ، فده نیدب  یبای  تسد  هلیسو  مک  تسد  ای  رهظم  يو.دوب  لامالام  ینامرآ  هعماج  ققحت  قایتشا  زا  ملسم  وبا 
رگم دـشون  یمن  بآ  ملـسم  وبا  : شرـصاعم ناگدـنیوگ  زا  یکی  هتفگ  هب  هک  دوب  هداد  هوـلج  ناـسآ  شرظن  رد  ناـنچنآ  ار  يریذـپان 

تشونرس هک  یسوباک  ، تشگ سای  یماکان و  سوباک  نامه  شوختسد  يدوزب  زین  ملـسم  وبا  نکیل.دشاب  هتخیمآ  نوخ  هب  هک  ینامز 
ماجرفدـب هدوهیب و  ناـمیا  رب  نامیـشپ و  دوخ  ياـه  هدرک  زا  یناـمز  يو.تسا  قلطم  يربهر  ینعی  يرترب  ناـمرآ  ناگدنتـسرپ  ماـمت 

تشادن (2). يدوس  لومعم  قبط  رگید  هنافساتم  هک  دروخ  یم  سوسفا  شیوخ 

: تضهن ود  درومرد  هعیش  ناماما  عضوم 

.دنتشاد دیدرت  مود  تضهن  ناوریپ  یتح  نامرآ و  ، صالخا ، يربهر رد  هعیش  همئا  اهدنیآرف  نیا  رذگهر  زا 

لیام ایآ  ، منک یم  توعد  تیب  لها  یتسود  هب  ار  مدرم  نم  : تشون نینچ  قداص ع  ترـضح  هب  ماما  میهاربا  گرم  زا  سپ  ، ملـسم وبا 
: تشون خساپ  رد  ماما  ؟ منک تعیب  امش  اب  ات  دیتسه 

ملسم وبا  : دسیون یم  يدوعسم  .تسا (3)و  نم  نامز  ، نامز هن  یتسه و  نم  بتکم  درم  وت  هن  " ینامز نامزلا  یلاجر و ال  نم  تنا  اـم  "
تضهن و تساوخ  یم  ماما  میهاربا  لتق  زا  سپ  لالخ 

ص:15

هلودلا تماد  ام  ملظ  بوت  تجسن  ینا  لاقف  هنارفغ  هّللا  یلع  مظعتفا  هل  لیقف  ینوفعت  نا  کنظا  امب ال  کیلا  بئات  ینا  مهللا  ( - 1 - 1
خیـش ، باقلالا ینکلا و  .هوامـصخ  قلخلا  اذـه  نمل  رفغی  فیکف  ملظلا  مصافت  دـنع  یننعلت  هخراـص  نم  مکف  ساـبعلا  ینبل  هیـسابعلا 

،ج 2،ص 120 یمق سابع 
-ص 460 ینامزلا بحاص  رتکد  يربهر  رب  يا  هچابید  ( - 2 - 2

هرامش 5 لاس 24  مالسا  بتکم  هلجم  ( - 3 - 3
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ترـضح رـضحم  هب  ملـسا  نب  نمحّرلا  دـبع  نب  دـمحم  هلیـسو  هب  یکی  ، همان ود  تهج  نیا  زا.دـهد  لاـقتنا  یلع  لآ  هب  ار  تفـالخ  و 
ار دوخ  هک  تساوخ  نسح  نب  هّللا  دبع  قداص و  ماما  زا  همان  ودره  رد  تشون و  ینثم ،) ) نسح نب  هّللا  دبع  يارب  ار  يرگید  قداص و 

رتدوز هچره  هک  داد  روتسد  دصاق  هب  دناوخارف و  نانآ  مسا  هب  ار  ناسارخ  مدرم  تعیب  تفالخ و  ات  دننک  هدامآ  تضهن  يربهر  يارب 
.دنک هلجع  دوشب  مامت  تصرف  هداد و  تسد  زا  ار  تقو  هکنآ  یب 

.دیناسر شترضح  هب  ار  ملسم  وبا  مایپ  درک و  میدقت  قداص  ترضح  هب  ار  همان  هنیدم  رد  دصاق 

روتسد ماما  .مباوج (1) رظتنم  روآ و  مایپ  نم  تفگ ، دصاق  ، تسا نارگید  هعیش  وریپ و  وا  مسانـش و  یمن  ار  ملـسم  وبا  نم  : دومرف ماما 
یف ایطاح  ای  اهؤّص و  كریفل  ارانا  دقوم  ایا  : دومرف دنازوس و  هتفرگ و  نآ  يالاب  ار  هملسم  وبا  همان  سپـس  ، دندرک رـضاح  یغارچ  داد 

شـشزوس هک  ینک  یم  عمج  یمزیه  تسا و  نارگید  يارب  شا  هلعـش  هک  ینک  یم  نشور  شتآ  هک  یـسک  يا  " بطحت کلبح  ریغ 
". تسا نارگید  يارب 

ببـس يراک  هچ  : دومرف تشاد و  یمارگ  ار  شمدقم  ماما.دـمآ  يو  شیپ  دوب  رت  نسم  ماما  زا  هک  نسح  نب  هّللا  دـبع  زور  نآ  يادرف 
ناهاوخ ناسارخ  زا  ام  نایعیـش  : هک دومن  راهظا  درک و  وگزاب  ار  هملـسم  وبا  همان  ناتـساد  هّللا  دبع  سپـس  ؟ ینک تبحم  همه  نیا  هدش 

وت نایعیش  نایناسارخ  اجک  ومعرسپ  شاب  مارآ  : دومرف ماما.میهد  یم  تسد  زا  ار  تصرف  هک  دیباتشب  سپ  ، دنتسه ام  تماعز  تماما و 
دنا هدمآ  هفوک  هب  هک  یئاهنیا  ؟و  دنوش شوپ  هایس  اهنآ  هک  يا  هداد  روتسد  وت  ایآ  ؟ يا هداتسرف  ناسارخ  هب  ار  ملسم  وبا  وت  ایآ  ؟ دندوب

؟ یسانش یم  ار  نانآ  زا  يدحا  ای  و  يا ؟ هدرک  توعد  وت 

زا نم  : دومرف تخاـس و  شمارآ  ماـما  ، ینز یم  فرح  نینچ  نیا  دـسح  يور  زا  امـش  هک  : تفگ درک و  شاـخرپ  باوج  رد  هّللا  دـبع 
زا لبق  ار  وا  همان  درکن و  تفایرد  باوج  یلو  تسا  هداتـسرف  هتـشون و  همان  زین  نم  هب  ملـسم  وبا  میوگ و  یم  نینچ  یهاوخریخ  يور 

اـساسا هک  ارچ  هدرک  دروـخرب  نآ  ناـیعاد  تضهن و  نیا  اـب  هنوـگچ  (ع) قداـص ماـما  هـک  دـینک  هظحـالم  مدـنازوس 1 ، مناوخب هکنآ 
هزیگنا هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  نآ  ناربهر  اریز.تسا  هتـسناد  یمن  " یمالـسا " ارنآ هتـشادن و  تضهن  هب  يداـقتعا 

دننک یم  هدافتسا  يا  هلیـسوره  زا  هار  نیا  رد  ،و  دننک یم  شالت  تموکح  تردق و  ندروآ  تسد  هب  يارب  طقف  هتـشاد و  یئادخریغ 
.دشاب تراغ  ای  لتق و  ، تمهت هلیسو  نیا  هچ  رگا 

ناشیا ، نآ فادها  )و  نایولع ) یلع نب  دیز  مایق  تضهن و  هرابرد  ماما  عضو  اما 

ص:16

يدوعسم ج 3 ص 76 بهذلا  جورم  ( - 1 - 1
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شیراـی دـندنویپب و  وا  فوفـص  هب  هک  دوـمرف  یم  ضیرحت  ار  نایعیـش  ناناملـسم و  درک و  یم  یناـبیتشپ  تکرح  نیا  زا  یتخـس  هـب 
دـیز و مایق  درومرد  شترـضح  زا  دـندمآ و  قداص  ماما  شیپ  ، دـیز جورخ  زا  لـبق  ناـیفوک  زا  يا  هدـع  : دـسیون یم  ریثا  نبا.دـنیامن 
ار هلئـسم  دنتـشگرب و  نایعیـش.تسام  ياقآ  ام و  لضفا  وا  ادخ  هب  ، دینک تعیب  وا  اب  دیدنویپب و  وا  هب  : دومرف ماما.دندش  ایوج  شفادها 

دندرک (1). یفخم 

یکین هب  وا  نیرفآ  هسامح  یمالـسا و  مایق  زا  هعیـش  ناماما  همه  هکلب  درک  یم  ینابیتشپ  دـیز  مایق  تضهن و  زا  (ع) قداص ماما  اهنت  هن 
.دندناوخ یم  (ص) دمحم لآ  دیهش  ار  وا  دندرک و  یم  دای 

ول هنا.داد  یم  لاقتنا  نآ  عورـشم  نابحاص  هب  ار  تفالخ  ، دش یم  زوریپ  وا  رگا  ، ار دیز  مردارب  دنک  تمحر  يادخ  : دومرف (ع) رقاب ماما 
یفول (2). رفظ 

دیدرگ یم  زوریپ  رگا  دـش و  هتـشک  قح  هار  رد  درک و  مایق  قح  هب  وا  : دومرف یم  دوب و  رثأتم  دـیز  دای  زا  هراومه  (ع) اضر ترـضح  و 
تخاس (3). یم  درتسم  نآ  نابحاص  هب  ار  تفالخ 

.تسا ندوب  هّللا  اهنت  يارب  يراکادف و  صالخا و  یمالسا  تضهن  يزوریپ  طرش  يرآ 

تـسکش لیلد  یـسایس  - یماظن تسکـش  زگره  ! دبای تسکـش  رگا  یلو  تسا  هدیـسر  رمث  هب  هنالداع  قح و  یتضهن  ، دوش زوریپ  رگا 
ادـخ هدـعو  ،و  تسا زوریپ  قح  ماجنارـس  تسین و  مایپ  قطنم و  يزوریپ  زج  ، يزوریپ اریز  ؛ دوب دـهاوخن  نآ  یمایپ  یقطنم و  ، یتدـیقع

.قح هّللا  دعو  نا  ، هک نیتسار 

ص:17

ریثا ج 5 ص 436 نبا  لماک  ( - 1 - 1
فورعم ص 240 مشاه  ، هلزقملا هرعاشالا و  نیب  هعیشلا  ( - 2 - 2

قودص ص 470 رابخالا  نویع  ( - 3 - 3
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همجرت باتک و  ناتساد 

یمالسا تموکح  ققحت  هار  رد  تضهن  نیا  هنوگچ  هکنیا  ،و  لوا تضهن  ناربهر  تازرابم  دیاقع و  ءارآ و  اب  هدنناوخ  باتک  نیا  رد 
اب نینچمه.دوش  یم  انـشآ  الماک  ، دنتـساخرب هزرابم  هب  یمالـسا  هعماج  فارحنا  زا  يریگولج  حلاص و  ناربهر  هب  نآ  ندـنادرگزاب  و 

نادنزرف نیرتکاپ  نوخ  هب  ناشتسد   ، هتفیرف ار  مدرم  ، مود تضهن  بلط  تصرف  نارگتـسایس  هنوگچ  هک  میبای  یمرد  قیقحت  هعلاطم و 
لیـصحتلا غراف  سمـش  نیع  هاگـشناد  زا  هک  تسا  ققحم  لضاف و  یمناخ  يارتکد  زت  ، لصا رد  باتک  نیا.تسا  هدـش  هدولآ  همطاـف 

بلطم قح  هک  یتسار  هب  هدرک و و  هدافتـسا  دایز  یطخ  عبانم  زا  صوصخب  ، شزرااب یعبانم  زا  باتک  نیا  شراـگن  رد  وا.تسا  هدـش 
هدش یملع  زاتمم  هجرد  زئاح  ، خیرات هتشر  رد  سمـش  نیع  هاگـشناد  یملع  تئیه  فرط  زا  یکیمداکآ  رظن  زا  تسا و  هدومن  ءادا  ار 

.تسا

ار نآ  متسناوتن  یـسایس  للع  هب  دوب و  هدنام  مامتان  يارتکد  هرود  رد  متالیـصحت  هتبلا  ، مدوب هتـشگرب  جراخ  زا  هزات  لاس 1360  رد  "
.مدش جارخا  اکیرمآ  زا  هدرک و  لیمکت 

یمالـسا و لیـصا  ياهتـضهن  قیقحت  هعلاطم و  هب  لاس  نامه  ناضمر  رد  ات  تشاد  نآ  رب  مدوب  راکیب  هک  ارم  دـیدج  قیاقح  عاضوا و 
.منک مادقا  ، دنا هدش  تیاده  همطاف  نادنزرف  نایولع و  يربهر  هب  هک  عیشت  تازرابم 

ثلاثلا یناثلا و  نینرقلا  یف  هیدیزلا  هقرفلا  خیرات - " باتک هک  مدرک  داهنـشیپ  روپ  يدهم  ياقآ  بانج  مدنمـشزرا  لضاف و  تسود  هب 
راثآ ءاشنم  راید  نآ  رد  هک  دوب  لاسجنپ  تدم  دوب و  هتشگزاب  هیکرت  زا  ناگنهرـس  ياتدوک  لابندب  یگزات  هب  هک  وا.مینک  همجرت  ار 

هب ار  باتک  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  ، تفریذپ ار  مداهنـشیپ  دوب  یبهذم  غلبم  یمالـسا و  میلاعت  غیلبت  رـشن و  هنیمز  رد  يا  هدنزرا 
.میدیناسر نایاپ 

راـک هدـش و  يزیر  هماـنرب  تیلاـعف  هب  یعاـمتجا  گـنهرف  رییغت  ، دراد شیپ  رد  يزارد  هار  یمالـسا  گـنهرف  يزاـسزاب  هک  اـجنآ  زا 
هب شیپ  اهلاس  اهلاس و  زا  ار  يرامعتـسا  یئادز  مالـسا  یگدز و  برغ  تسناوت  نمـشد  رگا.تسا  دنمزاین  دهعتم  ناناملـسم  هناصلخم 

تمظع دـجم و  ، هشیدـنا غارف  رظن و  تعـسو  اـب  هک  تسا  لوئـسم  دـهعتم و  ناملـسم  نارکفنـشور  یمالـسا و  تـما  رب  دروآرد  ارجا 
رصانع باختنا  رد  دوش و  هدافتسا  یمالسا  لیصا  ياهورین  زا  هار  نیا  رد  هک  دراد  ترورض  نیاربانب.دننک  دیدجت  ار  مالـسا  نیتسخن 

.دبای صاصتخا  صصختم  ریدم و  ، هتسیاش ناملسم  هب  زایتما 

ص:18
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یگنهرف ، يرکف تاـعلاطم  ناـمزاس  شخب " يدازآ  ياهتـضهن  " داـجیا راـنک  رد  روما  ياـیلوا  ، یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  رگا 
ار نانآ  دندروآ و  یم  مهدرگ  " یمالسا تموکح  " تردق رب  هیکت  اب  ار  ناملسم  نارکفتم  ، ناهج همه  زا  دندرک و  یم  داجیا  یمالسا 

همه رد  هک  ار  كانتـشهو  ءالخ  نیا  زورما  ام  ، دندرک یم  قیوشت  بیغرت و  مالـسا  بتکم  رظن  زا  " یناسنا مولع  " نیودـت هعلاطم و  هب 
نیرت یساسا  نیرترثوم و  ، نیرت قیمع  ، یملع یگنهرف و  داهج  هکنیا  هب  هجوت  اب.میتشادن  میتسه  وربور  نآ  اب  یناسنا  مولع  ياه  هنیمز 

نیا رد  هک  دناوت  یم  هتسناوت و  اه  نت  میلست  ات  تسا  اهزغم  اهلد و  میلست  هک  مالسا  اذل  ، دنکیم ریخست  ار  اهزغم  اهلد و  تسا و  داهج 
.دوش عقاو  روکذم  ياهنامرآ  هب  یبای  تسد  تهج  نیداینب  یکرحم  ، نیتسار ياهشزرا  رب  هیکت  اب  اتسار 

ناـمیرای باـتک  حیحــصت  حــیقنت و  رد  هجوـت  لذــب  اــب  هـک  دنمــشناد  دــیتاسا  هناــملاع  دــیفم و  ياــه  یئاــمنهار  زا  ناــیاپ  رد 
بانج ، ینامز دمحا  رتکد  ياقآ  بانج  زاریش  هاگـشناد  یـشهوژپ  مرتحم  تنواعم  تیانع  زا  نینچمه.دوش  یم  يراذگـساپس  ، دندرک

رتهب هچره  هئارا  رب  دـیکات  ظاحل  هب  تسود  نطو  رتکد  ياقآ  بانج  هاگـشناد و  رـشن  زکرم  مرتحم  ریبد  يداهتجا  دـیجم  رتکد  ياقآ 
پیات تمحز  هک  رهم  نیرز  ارهز  مناخ  باـتک و  شیاریو  یگنهاـمه و  رد  یقیقح  هدـنبات  رفعج  دـمحم  ياـقآ  شـالت  زین  باـتک و 

ار یمالسا  گنهرف  نطو و  نارازگتمدخ  همه  نوزفازور  قیفوت  هدمآ و  لمع  هب  ینادردق  رکشت و  تیاهن  ، دنتـشاد هدهع  هب  ار  باتک 
.مدنموزرآ دنوادخ  زا 

قیفوتلا یلو  هّللا 

زاریش هاگشناد  یناسنا  مولع  هدکشناد 

روپ يدهم  ربکا  یلع  یفقث  دمحم  دیس 

دنفسا 1365

ص:19
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فلؤم راتفگشیپ 

: هیدیز

دیهــش ) دــیز ناـمز  زا  ینعی  ، شیادــیپ ياـهزور  نیتـسخن  زا  ، دوـخ یتدــیقع  ياـهیگژیو  اـب  هـک  تـسا  هعیــش  ياــه  هـقرف  زا  یکی 
رب ، درک راوتـسا  ار  دوخ  ياه  هیاپ  هک  هاگنآ  ات  تشاذگ ، رـس  تشپ  ار  یخلت  تخـس و  ياهزور  ( نیدـباعلا نیز  ماما  دـنزرف  ، راوگرزب

.دیزگرب دوخ  تماقا  يارب  ار  نمی  نیمزرس  دیناسر و  تابثا  هب  ار  دوخ  تیدوجوم  ، دوزفا دوخ  عاعش 

زور زا  اه  يوما  اریز  ، دوب دوخ  دیاقع  لوصا  میرح  زا  عافد  يارب  اه  يدیز  نینوخ  تخـس و  راکیپ  ۀنحـص  يرجه  موس  مود و  نورق 
اه یسابع  ، اه يوما  زا  سپ.دندرکن  محر  ناشنالک  درخ و  هب  دنداتـسیا و  اپون  بهذم  نیا  ربارب  رد  ، تواسق تردق و  مامت  اب  تسخن 

.دندومیپ ار  اهنآ  هار  زین 

زاجح و زا  برغم  رد  ناتسربط (1)و  قرشم ، رد  ار  دوخ  بهذم  دوزفا و  دوخ  تبالص  تعرـس و  رب  زورره  هیدیز  شبنج  ، لاحنیا اب 
.تشاذگ ياج  هب  اه  يولع  خیرات  رد  یفرگش  ریثأت  هدشدای  قطانم  رد  هیدیز  بهذم  شرتسگ.داد  شرتسگ  رصم  ات  هتفرگ  نمی 

ياهدربن اب  بهذم  نیا  ناوریپ  اریز  ، تسا رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  نآ  یخیرات  ریـس  هیدیز و  شیادیپ  نوماریپ  یـسررب  ثحب و 
مغریلع یلو.دنا  هدرک  افیا  مالـسا  خیرات  رد  ار  یمهم  شقن  ، رگمتـس يافلخ  دساف و  ياه  تموکح  ربارب  رد  موادـم  زیتس  ناما و  یب 

رد مهنآ  ، هدنکارپ تروص  هب  زج  نانآ  ياهتدهاجم  حرـش  هدشن و  ادا  خـیرات  ياهباتک  رد  هقرف  نیا  قح  ، رابنوخ ياهراکیپ  نیا  ۀـمه 
زور زا  ، ارناـنآ تشذگرـس  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هدـنراگن  یخیراـت ، تیموـلظم  نـیا.تسا  هدـماین  ، هدـنکارپ ياهدادـیور  لـقن  نـمض 

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  ( يرجه موس  نرق  لیاوا  ، ) نمی نیمزرس  رد  نانآ  لماک  زکرمت  ات  شیادیپ 

ندوب يرارکت  یهاگ  یخیراـت و  رداـصم  رد  تاـعالطا  دوبمک  : ـالوا ؛ مدـش وربور  یناوارف  ياـه  یتخـس  اـب  باـتک  نیا  شراـگن  رد 
هک كوکشم  ياه  هیرظن  ءارآ و  ندوب  صقانتم  ایناث  ؛ اهنآ

ص:20

،ج 5،ص 1078 مالعا ، نیعم گنهرف  دنا ؛ هدرک  قالطا  نآ  فارطا  دودح  "و  نادنزام " هب یمالسا  ناخروم  هک  تسا  یمان  - *( - 1
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.تشگ یم  تقیقح  كرد  رد  روصق  بجوم 

: مهد رارق  یسررب  دروم  دعب  ود  زا  ار  هیدیز  خیرات  هک  دوب  مزال  ثحب  نیا  لیلحت  رد 

هیاپ ود  نآ  رب  دمآ و  دوجو  هب  یتدیقع  یـسایس و  ةزیگنا  ود  ساسارب  شیادـیپ  زاغآ  زا  هقرف  نیا  اریز  ، یتدـیقع دـعب  یـسایس و  دـعب 
.دندوب تسایس  دربن و  نادرم  تهاقف و  ملع و  لاجر  زا  نآ  نایاوشیپ  ناوریپ و  همه  تشگ و  راوتسا 

یئاپورا یـسراف و  ، یبرع ياهنابز  هب...و  ایفارغج  ناـیدا ، ، مجارت ، خـیرات رد  یناوارف  یطخ  یپاـچ و  ياـهباتک  زا  ثحب  نیا  قیقحت  رد 
.متسج هرهب 

: تسا شخب  راهچ  ياراد  باتک  نیا 

هیلع یـسایس  ياهـشکمشک  یخیرات و  ياـه  هشیر  مهم ، ياـه  هقرف  ، يداـقتعا لوصا  ، هعیـش شیادـیپ  ، عیـشت لـماش  لوا  شخب  - فلا
.دشاب یم  نامز  رگمتس  ياهمیژر 

ثحب لخدـم  ناونع  هب  عیـشت  زا  ثحب  تسا و  عیـشت  ياه  هخاـش  زا  یکی  هیدـیز  اریز  ، تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  ثحب  نیا  ترورض 
.دراد ترورض  هیدیز 

تکرح نالعا  ، تسایس دربن و  هنحص  رب  یلع  نب  دیز  دورو  اب  يرجه  مود  نرق  رد  هیدیز  شبنج  شیادیپ  زا  ادتبا  مود  شخب  رد  ب-
موادت هاگنآ  ناجزوج (1)،و  نیمزرـس  رد  ییحی  شرـسپ  مایق  زا  سپـس  ، نایوما اب  ناما  یب  دربن  رد  يو  تداهـش  ماجنارـس  هیدـیز و 

هب تضهن  نیا  ندش  هدیشک  تیاهن  رد  هلا و  دبع  نب  میهاربا  شردارب  هیکز و  سفن  تکرح  دننام  ، نایسابع نارود  رد  هیدیز  تکرح 
.تسا هدش  وگتفگ  ملید  نیمزرس 

هیدیز تضهن  نازاتشیپ  ندش  جیسب  سپس  ابطابط ، میهاربا  نب  دمحم  نامز  رد  هیدیز  شبنج  شرتسگ  روطت و  زا  موس  شخب  رد  پ-
سموق و ، ناتـسربط رب  هیدـیز  هرطیـس  هاگنآ  (، ق.ه لاـس 250( رد  هفوک  یـسایس  عضو  ،و  هرـصب نمی و  ، رـصم ، زاـجح ، ياهنیمزرـس هب 
نیـسح و نب  يداه  دـهع  رد  نمی  نیمزرـس  هب  اه  يدـیز  ندیـسر  زا  ، ماجنارـس دـیز و  نب  نسح  اب  ناماس  نآ  مدرم  تعیب  ،و  ناگرگ

.تسا هدش  وگتفگ  اجنآ  رد  ناشرارقتسا 

ص:21

یکرت ج ص مـالعالا  سوماـق  هب  دوـش  عوـجر  ،) دـشاب یم  ناـسارخ  رد  ورم  دور  خـلب و  نیب  یگرزب  شخب  ماـن  ، ناـجزوج ( - 1 - 1
" نامجرتم (" 1851
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: نوچمه نآ  نوگانوگ  فئاوط  هیدیز و  هقرف  دیاقع  یشمطخ و  مراهچ  شخب  رد  ج-

تسا هتفرگ  رارق  ( لیلحت هیزجت و  ) دروم هیربت  هیدوراج و  ، هیریرج

یخیرات لیلحت  رد  مراودیما  هک  تسا  هدش  میدـقت  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  باتک  ذـخآم  رداصم و  یلیلحت  یـسانشباتک  زین  نایاپ  رد 
.دوش عقاو  دیفم  ، هقرف نیا  یعقاو  يامیس  میسرت  هیدیز و 

نیا فیلأت  رد  هک  سمش  نیع  هاگشناد  تایبدا  یـسرک  داتـسا  ، یـشبح نسح  رتکد  دوخ  داتـسا  زا  هک  مناد  یم  دوخ  هفیظو  اجنیا  رد 
میدــقت ناشتمدــخ  هـب  ار  ما  هنامیمــص  ياهــساپس  هدرب و  ماـن  ، ما هـتفرگ  یناوارف  ياـه  هرهب  ناـش  هدــنزرا  ياـهیئامنهار  زا  باـتک 
مرایتخا رد  ار  هناخباتک  نآ  ياهبنارگ  یطخ  بتک  هک  " هیرـصملا بتکلا  راد  " رادباتک زا  هک  مناد  یم  فظوم  ار  دوخ  نینچمه.مراد 

رد هک  مناتـسود  رگید  دادغب و  هاگـشناد  رایداتـسا  ، معنملا دـبع  هلیبن  وناب  رـضحم  هب  ار  هنامیمـص  ياهـساپس  هدرک و  رکـشت  داد  رارق 
.مراد لاسرا  ، دنا هدرک  میرای  یجراخ  ياهباتک  ۀمجرت 

یماش تلیضف 

لوا شخب 

لوا لصف 

هراشا

نآ تشذگرس  هعیش و  شیادیپ 
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هعیش یتدیقع  هشیر 

: تسا هدمآ  ینعم  ود  هب  تغل  رد  هعیش  هژاو 

تسین (1). طرش  نانآ  همه  قافتا  يرهزا  هدیقع  هب  هک  ؛ رما کی  رب  موق  کی  قافتا  - فلا

: تسا هتفر  راک  هب  ینعم  نیا  رد  زین  هعیش  هژاو  میرک  نآرق  رد  ؛ نیئآ کی  ای  صخش و  کی  ناوریپ  باحصا و  ب-

میریگ (2). یمرب  تسا  رت  تخس  رگشیاشخب  يادخ  ربارب  رد  یشکرس  رد  هک  ار  ناشیا  زا  مادکره  یهورگره  زا  سپس 

ترضح باحصا  رب  قالطا  هطساو  هب  هژاو  نیا  دنچره  ؛ تسین يروهظون  هژاو  عیشت  ظفل  هک  تسا  دقتعم  قرفلا  تالاقملا و  بحاص 
دراد (3). یخیرات  تلالد  (، (ع یلع

سنا وا  اب  دنتخانـش و  ار  (ع) یلع ، مرکا لوسر  ناـمز  رد  هک  تسا  (ص) ربماـیپ ناراـی  زا  هدـع  نآ  بقل  هعیـش  هک  تسا  دـقتعم  يزار 
رسای (4). نب  رامع  دوسا و  نب  دادقم  ، يرافغ رذوبا  ، یسراف ناملس  : دننام دنتسناد ، یم  رترب  ربمایپ  باحصا  رگید  رب  ار  وا  هتفرگ و 

وا تیناقح  هب  دقتعم  (ع)و  یلع ترضح  وریپ  هک  اهنآ  همه  هاگنآ  دندش (5). هتخانش  هعیش  ناونع  هب  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن  نانآ 
دندش (6). هتخانش  هعیش  مان  هب  ، دندوب یلع  ماما  زا  دعب  تیب  لها  تیالو  ،و  تفالخ رد 

" هعیش " هدام برغلا  ناسل  ( - 1 - 1
هیآ 70) ، میرم هروس   ) اِیتِع ِن�مْحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍهَعیِش  ِّلُک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث  ( - 2 - 2

قرفلا ص 15 تالاقملا و  ( - 3 - 3
( یطخ هخسن  گرب 205( ، هنیزلا ( - 4 - 4

قرفلا ص 15 تالاقملا و  ( - 5 - 5
نودلخ ص 348 نبا  همدقم  ( - 6 - 6
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رداصم زا  يا  هراپ.تسا  هدـش  لقن  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  یخیرات  عبانم  رد  ، هدـیقع ناـمرآ و  کـی  ناونع  هب  عیـشت  شیادـیپ  خـیرات 
موس هورگ  ،و  دنناد یم  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ار  نآ  رولبت  روهظ و  رگید  يا  هراپ  (ص)و  لوسر ترـضح  نامز  هب  طوبرم  ارنآ  دوجو 

توافتم و ءارآ  هراب  نیا  رد  لاحرهرد.تسا  هدرک  روهظ  (ع) یلع هیواـعم و  ناـیم  " میکحت " ناـیرج زا  دـعب  هعیـش  هژاو  هک  دـندقتعم 
.دراد دوجو  يدایز  نیابتم  تایرظن 

نوـچ يا  هدـع  تـشاد و  یجراـخ  دوـجو  (ص) ربماـیپ تاـیح  رد  " هعیــش " هـک درادــن  يدــیدرت  ، قرفلا تـالاقملا و  بحاـص  ، یمق
دندش (1). یم  هتخانش  يو  تماما  هب  دقتعم  یلع و  ترضح  نارادتسود  ناونع  هب  ، رامع دادقم و  ، رذوبا ، ناملس

اهنآ اب  زین  ناثدحم  زا  یخرب.دنتـسه  هدیقع  مه  وا  اب  یفوتم 355 ه (3)) ) یسدقم ه (2))و  یفوتم 324  ) يزار نوچ  يرگید  ناخروم 
هبور فلتخم  ياـهروشک  ناناملـسم  ناـیم  رد  هراومه  دـمآ و  دوـجو  هب  (ص ) ربماـیپ ناـمز  رد  " عیـشت " هک دـندقتعم  هدوـب  يأر  مه 

تسا (4). هدوب  شرتسگ 

دلوتم مالـسا  تدالو  اب  ینعی  ؛ تسا یکی  مالـسا  شیادیپ  خیرات  اب  هعیـش  شیادیپ  خیرات  هک  دندقتعم  هداهن  رتارف  ماگ  رگید  يا  هدع 
درگ یلع  نوـماریپ  (ص) ربماـیپ تاـیح  رد  تسین  مک  مه  ناشدادـعت  هـک  یهورگ  تـسا و  هتفاـی  شرتـسگ  نآ  شرتـسگ  اـب  هدـش و 
یم دوب و  هتخومآ  (ص) مرکا ربمایپ  زا  ار  مالـسا  شخب  تایح  میلعت  رارـسا  ماکحا و  وا  هک  ارچ  دنا  هتـسناد  دوخ  ياوشیپ  ار  وا  ، هدمآ

دندش (5). یم  هتخانش  یلع  هعیش  ناونع  هب  (ص) مرکا ربمایپ  رصع  رد  هورگ  نیا.دزادرپب  نانآ  شزومآ  هب  تسناوت 

هب عیـشت  رذـب  ،و  تسا هدـمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  روضح  رد  ربمایپ و  نامز  رد  هعیـش  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  یعیـش  عبانم  رثکا  رد 
زا هک  دوـش  یم  قـالطا  یـسک  هب  هعیـش  هژاو  هک  تـسا  هدـمآ  عباـنم  نـیا  رد  تسا (6). هدـش  هدیـشاپ  ترـضح  نآ  كراـبم  تسد 

تفالخ رب  (ص) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدش  دیکأت  نینچمه.دنک  يوریپ  ترضح (7)، نآ  زا  دعب  ای  (ص)و  ربمایپ دهع  رد  هچ  (، (ع یلع
ددرگ (8). یم  زاغآ  حیرصت  نیا  خیرات  اب  عیشت  خیرات  تسا و  هدرک  صیصنت  یلع 

ص:2

قرفلا ص 15 تالاقملا و  ( - 1 - 1
( یطخ گرب 205( ، هنیزلا ( - 2 - 2

،ج 5 ص 124 خیراتلا ءدبلا و  ( - 3 - 3
هلزتعملا ص 34 هرعاشالا و  نیب  هعیشلا  ( - 4 - 4

اهلوصا ص 89 هعیشلا و  لصا  ( - 5 - 5
عیشتلا ص 16 هعیشلا و  ( - 6 - 6

هعیشلا ص 16 نایعا  ( - 7 - 7
نومکاحلا ص 15 هعیشلا و  ( - 8 - 8
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تیب لها  نایم  رد  تسخن  هلمج  زا  فلتخم و  ياهتبسانم  رد  (ص) مرکا ربمایپ  تسا (1). حیرص  مالعا  راهظا و  ینعم  هب  تغل  رد  صن 
.درک مالعا  ار  یلع  تفالخ  احیرص  ، دوخ

مالعا امسر  ار  (ع) یلع تفالخ  هکنآ  زا  شیپ  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  یسراف  ناملـس  زا  ( يرجه يافوتم 90  ) یفوک میلس 
: دوب هتفگ  (ع) همطاف شرتخد  هب  ، دنک

منک (2). بصن  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یلع  هک  هدومرف  رما  نم  هب  دنوادخ 

هب ار  وا  ،و  مالعا احیرـص  ار  یلع  تفالخ  ، دوخ نارای  زا  یهوبنا  قلخ  ربارب  رد  مخریدغ  رد  (ص) مالـسا ربمایپ  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 
.دومرف بوصنم  امسر  دوخ  ینیشناج 

: دننک یم  لقن  نینچ  ار  مخریدغ  ناتساد 

رد.درک كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هکم  کـسانم ، ناـیاپ  زا  سپ  تشگ و  هکم  راپـسهر  جـح  کـسانم  ماـجنا  يارب  (ص) مرکا ربماـیپ 
دورف ناهج  راگدیرفآ  زا  ار  هیآ  نیا  دمآ و  دورف  ترـضح  نآ  رب  یحو  کیپ  مخریدغ  مان  هب  يا  هطقن  رد  ، هنیدـم يوس  هب  تشگزاب 

: دروآ

يا (3). هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر  هنرگو  ، نک غالبا  ، تسا هدمآ  دورف  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  هک  ار  هچنآ  ، ربمایپ يا 

نانآ هب  يور  هّللا  لوسر  ! دـیامرف غالبا  نانآ  هب  ار  ادـخ  رما  ربمایپ  ات  دـندوب  هدـمآ  درگ  مدرم  هوبنا  هکیماگنه  ، هیآ نیا  لوزن  لابند  هب 
: دومرف هدرک و 

؟ متسین فرصت  هب  یلوا  ناتدوخ  زا  امش  يارب  نم  ایآ 

: دنتفگ همه 

( ادخ ربمایپ  يا  ،) يرآ

: دومرف دیشک و  الاب  دوخ  يوس  هب  تفرگ  ار  یلع  ترضح  تسد  هاگنآ 

تسا (4). فرصت  هب  یلوا  یلوم و  وا  يارب  زین  یلع  ، مشاب یسکره  يالوم  نم 

داد (5). يور  ( يرجه لاس 10  ) مارحلا هجحیذ  مهدجه  زور  رد  یخیرات  ۀثداح  نیا 

.دریگ یم  نشج  هلاس  همه  ارنآ  زورلاس  دهن و  یم  جرا  ار  زاس  تشونرس  یخیرات و  زور  نیا  هعیش 

ص:3
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دش (1). هدیمان  یصو  ، هتفای تیاصو  بقل  (ع) یلع ترضح  ، تعیب نیا  ساسارب 

: دسیون یم  نینچ  ار  يراذگمان  نیا  تلع  نس (2)، دلانور 

دنامن وا  يارب  ینیـشناج  داد و  تسد  زا  ار  میهاربا  شدـنبلد  دـنزرف  (ص) مرکا ربمایپ  هک  تفرگ  تروص  یماـگنه  مخریدـغ  تعیب  "

تفالخ (4). تراما و  يارب  هن  ، تسا هتسناد  (ع ) یلع يرترب  رب  يدیکأت  ارنآ  رکاسع  نبا  هکیتروص  رد  .(3)

: دومرف یم  (ع) یلع ترضح  هب  هراومه  (ص) مرکا ربمایپ  ، ریدغ تعیب  زا  هتشذگ 

یتسه (5). مموق  و  (، هنیدم ) مهاگترجه ، هداوناخ رد  نم  نیشناج  وت 

رگید وا و  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هکلب  ، هدرکن افتکا  تفالخ  رب  یلع  باصتنا  هب  (ص) مرکا ربمایپ  هک  دـهد  یم  حیـضوت  سیق  نب  میلس 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  ، تسا هداد  روتسد  شتیب  لها 

: دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینزب  گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  مداهن  تعیدو  هب  اهبنارگ  تناما  ود  امش  نایم  رد 

ادخ باتک  - فلا

نم تیب  لها  ب-

دینکن (6). فلخت  اهنآ  زا  ،و  دیریگن یشیپ  اهنآ  زا  اهراک  رد  زگره 

نایب احیرـص  زین  ار  وا  زا  دعب  ناماما  تیاصو  هکلب  (ع) یلع تیاصو  طقف  هن  (ص) مرکا ربمایپ  هک  دهد  یم  حیـضوت  يربط  متـسر  نبا 
یمارگ لوسر  ؛ دیسرپ ترضح  نآ  ینیشناج  درومرد  (ص) مرکا ربمایپ  زا  هک  هدش  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  هکنانچ  تسا (7). هدومرف 

: دومرف مالسا 

هک نانچمه  ، تیاور رد.تسا  تما  نیا  طبس  ود  ، نیسح نسح و  شرسپ  ود  دشاب و  یم  نم  تما  نایم  رد  نم  یصو  نم و  ردارب  یلع 
تسا (8). هدرک  بصن  دوخ  تفالخ  تیاصو و  هب  ار  وا  مالسا  ربمایپ  هک  هدش  حیرصت  دنا  هدومرف  تیاور  قداص  ترضح 

ص:4

،ج 4 ص 311 دیرفلا دقع  ( - 1 - 1
nosdlanoR - *( - 2

هعیشلا ص 34 هدیقع  ( - 2 - 3
رکاسع ج 4 ص 166 نبا  خیرات  ( - 3 - 4

دیفم ص 83 داشرا  ( - 4 - 5

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_4_8
http://www.ghaemiyeh.com


هفیقسلا ص 104 ( - 5 - 6
( - 6 - 7

( یطخ هخسن  گرب 22( اضرلا  رابخا  نویع  ( - 7 - 8

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد ار  ترضحنآ  نانخس  نایعیش  دهد و  یم  لیکشت  ار  هعیش  ةدیقع  ساسا  (ص) ربمایپ صن  هک  دوش  یم  نشور  هدش  دای  بلاطم  زا 
زگره دندیورگ و  وا  هب  ربمایپ  باحصا  زا  يرایسب  هورگ  ور  نیازا.دنا  هتـسناد  تسپ  نیا  زارحا  يارب  يو  یگتـسیاش  یلع و  تفالخ 

دندشن (1). رود  وا  زا 

نیمه رب  زین  ربماـیپ  هک  دـنتفگ  دـندش (2)و  دـقتعم  (ص) مرکا لوـسر  زا  سپ  ، تما ۀـمه  رب  یلع  يرترب  هـب  زین  باحـصا  زا  یهورگ 
ترـضحنآ تلحر  زا  سپ  هدش و  راوتـسا  ترـضحنآ  تسد  هب  ربمایپ و  دـهع  رد  عیـشت  ةدولاش  بیترت  نیدـب  تسا (3). هدوب  هدـیقع 

هجاوم نآ  اب  یمالسا  تما  هک  دوب  یلکـشم  نیتسخن  نیا  دمآ و  شیپ  هفیلخ  باختنا  لکـشم  اج  نیمه  زا  تسا (4)و  هتفای  شرتسگ 
دش (5). یم 

یهورگره.دـننک باـختنا  نیملـسم  تماـما  هب  ار  وا  هدرک و  هفیلخ  ار  یـسک  هچ  هک  دنتـشاد  فـالتخا  تفـالخ  دروـمرد  ناناملـسم 
رتهب ار  وا  دندش و  هدیشک  رکب  وبا  تعیب  هب  نارجاهم  رتشیب  ، دنتشاد لیامت  هدابع  نب  دعـس  دوخ  سیئر  هب  راصنا  ، تشگ یکی  رادفرط 

هب هعیـش  بیترت  نیا  هب.دـندوب  ربمایپ  نادـناخ  زا  اریز  دنتـسناد  یم  نارگید  زا  رت  هتـسیاش  ار  دوخ  مشاـه  ینب  و  دنتـسناد ، نارگید  زا 
داهن (6). ماگ  دوخ  یخیرات  لحارم  زا  مود  ۀلحرم 

عافد (ع) یلع شرـسمه  زا  تردق  مامت  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  تخد  (س) ارهز ۀمطاف  هک  ارچ  تشاد  تسد  رد  یلع  ار  كردـم  نیرتهب 
زا یهورگ  مـنک (8). تـعیب  هـک  هدـب  ار  تتـسد  : تـفگ يو  هـب  درک (7)و  دــییأت  ار  وا  تفـالخ  (ص) ربماـیپ يوـمع  ساــبع  درک و 
زا ادج  دـندمآ و  درگ  ترـضح  نآ  فارطا  رد  ، دنتـسناد یمن  تفالخ  هتـسیاش  ار  یلع  زج  یـسک  هک  مشاه  ینب  اب  ماگمه  ، نارجاهم

تفـالخ هب  (ع) یلع تقیقح ) فـالخرب  ) هفیقـس ، يریگ يأر  رد  هک  نآ  زا  سپ.دریگب  هدـهع  هـب  ار  تـما  يربـهر  هـک  دنتـساوخ  يو 
شمارآ هـب  ور  عاـضوا  هـتفرگ و  مارآ  یتدـم  يارب  تاـفالتخا  هزیگنا  ، دـندرک باـختنا  يربـهر  هـب  ار  رکب  وـبا  ناناملـسم  هدیـسرن و 

یلع و تبحم  هب  لد  هدرک و  راـیتخا  توکـس  یمالـسا  گرزب  حـلاصم  رطاـخب  وا  توکـس  ندـید  اـب  زین  یلع  نارادـفرط  ، تشاذـگ
هب وا  یگتسیاش 

ص:5
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ءارآ هب  ندش  دیقم  نیخیش و  شور  هب  راتفر  دوب و  دنبیاپ  تخس  دوخ  ياهرواب  هب  نانچمه  (ع) یلع یلو.دندرک  مکحم  تفالخ  ماقم 
درک (1). یم  در  ار  نانآ  تایرظن  و 

ترضحنآ نایعیش  دادعت  هب  زورره  تفرگ و  ياج  اهلد  رد  وا  یگتسیاش  هب  داقتعا  هکلب  ، تفاین نایاپ  اجنیا  یلع  تفالخ  ناتساد  یلو 
شرسپ تشادن و  تکرـش  چیه  ( لتق ) هلئـسم نیا  رد  (ع) یلع هکنیا  اب  دش  هتـشک  موس  هفیلخ  نامثع  هکنیا  زا  سپ  دش (2). یم  هدوزفا 

دنتـساخرب و تفلاـخم  هب  وا  اـب  هدرک و  ناـمثع  لـتق  هب  مهتم  ار  وا  ریبز  هحلط و  ، دوـب هتـشامگ  ناـمثع  تظاـفح  يارب  ار  نـسح  ماـما 
وا يادـن  هب  شنایعیـش  تخاس و  هدامآ  نانآ  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  یلع  دنتـشگ (3). وا  هاوخنوخ  نامثع و  نالتاق  ماقتنا  راتـساوخ 

ار اهنآ  درک و  یم  راختفا  نانآ  هب  (ع) یلع.دنتفاتـش شکمک  هب  هدرک و  عافد  يو  زا  هناناج  تبحم  صالخا و  يور  زا  هتفگ و  خـساپ 
ژد نوچمه  دندوب  ینادرم  نانیا  درک (4)؛ یم  ناشبطاخم  سیمخلا  هطرـش  ءایلوا و  ، ءایفـصا نوچ ، یباقلا  اب  دـناوخ و  یم  دوخ  هعیش 

گنج رد  یلع  ترـضح  ریگ  مشچ  يزوریپ.تسناد  یم  دوخ  يافواب  نارای  ار  نانآ  درک و  یم  راختفا  نانآ  تبحاصم  هب  (ع) یلع هک 
درک بلج  ترضح  نآ  هب  ار  يرامشیب  ناناملسم  لد  تشاد و  یفرگش  ریثأت  ترضح  نآ  جرارپ  ماقم  نتـشاذگ  شیامن  هب  رد  ، لمج

ۀنامصخ شور  نیا  اریز  ، دش هدوزفا  زین  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نارگ  شهوکن  دادعت  رب  تبسن  نیمه  هب  ،و  دوزفا شنایعیش  رامش  رب  و 
تـشادن مالـسا  ناهج  يارب  هرـصب  هفوک و  ناگویب  ناـمیتی و  هودـنا  هلاـن و  يادـص  نتفرگ  جوا  زج  يا  هجیتن  (ع) یلع ربارب  رد  اـهنآ 

يارب ریبز  هحلط و  قوشم  هک  دوش  یم  هتفگ  ،و  دـیزرو یم  رارـصا  یلع  اب  دوخ  ینمـشد  يزرو و  هنیک  هب  نانچمه  هیواـعم  یلو  .(5)
راوتسا نایوما  نایم  رد  هدرک  لقتنم  قشمد  هب  هفوک  زا  هدروآ  گنچ  هب  ار  تفالخ  تساوخ  یم  هک  دوب  وا  ، مه ، یلع ترـضح  اب  دربن 

میرح زا  عافد  يارب  زین  ترضح  نآ  نایعیش  رگید  يوس  زا.دش  یلع  اب  دربن  ةدامآ  درک و  مالعا  ار  دوخ  ینمـشد  يو  ور  نیازا.دزاس 
هدش عیـشت  شیادـیپ  ببـس  هیواعم  یلع و  نیب  دربن  زورب  هک  درادـنپ  یم  نینچ  فورعم  قرـشتسم  نزواهلو.دـندش (6) هدامآ  تیالو 

هکنآ لاح  تسا (7)،

ص:6
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دنتشاد (1). تکرش  لمج  گنج  رد  یلع  نایعیش  زا  یناوارف  هورگ  نیفص  گنج  زورب  زا  شیپ 

ترضحنآ ناوریپ  هب  هعیش  ظفل  هیواعم (2)و  زا  يرگید  درک و  یم  تیامح  یلع  زا  یکی  ؛ دندش میسقت  هورگ  ود  هب  ناناملسم  هاگنآ 
دش (3). یم  هتفگ  هیواعم  هعیش  زین  هیواعم  نایماح  هب  هکلب  ، تشگن رصحنم 

تداهـش زا  سپ  تشگ و  حرطم  رگید  رابکی  عیـشت  دیاقع  ءارآ و  ، دـیزی اب  تعیب  زا  نیـسح  ماما  عانتما  اب  ، هیواعم تشذـگرد  زا  سپ 
تدـش نانآ  یقیقح  نارادتـسود  لد  رد  تیب  لها  تیـالو  عیـشت و  ، دوخ نیغورد  ناراداوه  تسد  هب  ـالبرک  تشد  رد  نیـسح  ماـما 

.تفرگ

تیب لها  هجوتم  زین  ار  اهیوما  زا  یخرب  لد  یتح  تشاذـگ و  یئازـسب  ریثأت  راصنا  رجاهم و  ناناملـسم  نایم  رد  نیـسح  ماما  تداـهش 
دمحم لآ  ۀعیـش  ار  دوخ  ، هدروآ يور  دـمحم  لآ  تبحم  هقالع و  هب  هدش (4)، دقتعم  اهنآ  ینمادـکاپ  تلیـضف و  رب  هک  يروطب  درک 

دنداهن (5). مان 

دندشن قفتم  یمالـسا  تموکح  تدحو  رد  دندوب  هعیـش  بلغا  هک  قارع  مدرم  ، هکنانچنآ ؛ دش هدوزفا  نایعیـش  دادعت  رب  بیترت  نیدـب 
يرای ار  نیسح  ، دوخ نامز  رد  ارچ  هک  دندرک (7) یم  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  هدرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  ، مهاب دروخرب  رد  (6)و 

.دنتفگن خساپ  ار  وا  توعد  هدادن و 

ار اهنآ  ، یمالسا قرف  همه  نایم  رد  هک  دناشفا  نانچنآ  نانمؤم  لد  قامعا  رد  ار  عیـشت  رذب  داد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  همه 
يزابناج دربن و  ةدامآ  هدرـشف  ياهفـص  رد  ار  اهنآ  ، تیالو میرح  هب  يزواجتم  ره  ربارب  رد  تخاس و  زاتمم  تیب  لها  تیالو  راعـش  اب 
نایعیـش هک  دـش  بجوم  اهدـنیارف  نیا.دنتـشذگ  ناجورـس  زا  دـمآ  دوجو  هب  تیب  لها  ماـن  هب  یـشبنج  اـجکره  هک  يروطب  تخاـس 

ياهـشبنج رگید  میهاربا و  شردارب  هیکز و  سفن  دمحم  شبنج  رد  ؛ دننک تیامح  یلع  نب  دـیز  زا  ؛ هدـمآ درگ  یفقث  راتخم  نوماریپ 
.دنیوج تکرش  هنالاعف  یعیش 

دتسیاب و دوخ  ياپ  يور  تسناوت  ات  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینوگانوگ  لحارم  هعیـش  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  هدش  دای  بلاطم  زا 
.دراد مالعا  ار  دوخ  یساسا  طوطخ  ،و  هتشاذگ شیامن  هب  ار  دوخ  ۀیامرپ  ینغ و  گنهرف 

ص:7
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يدنواشیوخ زا  سپ  ، راشرـس تبحم  نازوس و  قشع  نیا  ةزیگنا  ؛ دـمآ دـیدپ  یلع  هب  قشع  روش و  هزیگنا و  اب  هعیـش  رگید  یترابع  هب 
: دوب راوتسا  لماع  ود  رب  (، (ص یمارگ لوسر  اب  وا  کیدزن 

وا (1). هیاپدنلب  تیصخش  - فلا

وا (2). ةرابرد  (ص) مرکا ربمایپ  زا  رتاوتم  تایاور  دوجو  ب-

ص:8
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هعیش یتدیقع  بیکرت 

ياـفلخ دـهع  رد  ، وا زا  سپ  یلو.تفرگارف  ار  ناتـسبرع  ةریزج  هبـش  وا  دـهع  رد  دـمآ و  دـیدپ  مرکا  لوسر  توـعد  اـب  مالـسا  نیئآ 
هار رد  هتفریذپ و  ارنآ  تیناقح  ، هدیقع صالخا و  يور  زا  دندروآ و  نآ  هب  يور  مالـسا  حماست  حور  تلع  هب  يدایز  مدرم  ، نیدـشار

.دندرک يراکادف  نآ  ياهنامرآ  ققحت 

تلحر نکیل.دندیزرو  یم  قشع  شترضح  هب  هدوب ، دحتم  ربمایپ  یهلا  هناربدم و  ياهیربهر  تهج  هب  ، ادخ لوسر  نامز  رد  نیملـسم 
هچ هکنیا  ربمایپ و  ینیشناج  رس  رب  اتدمع  فاکش  نیا.دمآ  دیدپ  فاکش  ناناملسم  نایم  نآ  لابند  هب  هک  میظع  دوب  يا  هعجاف  ، ربمایپ

یـسایس و ربـهر  ناونع  هب  شـشنیزگ  وا و  تعیب  رکب و  وبا  باـختنا  هب  تیاـهن  رد  هک  دوب (1) راوتسا  دنیـشنب  وا  ياج  هب  دیاب  یـسک 
يافلخ درک و  یم  ششوک  نآ  شرتسگ  مالـسا و  نیئآ  تیبثت  هار  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ربمایپ  هار  مه  هفیلخ  ؛ تشگ رجنم  یماظن 

.دنتفرگ هدهع  هب  ارنآ  غیلبت  نیئآ و  شرتسگ  رد  شالت  ، هدرک لابند  ار  وا  هار  مه  يدعب 

تاعامج رگید  اب  یهورگ  نایم  نیا  رد  اما  دندرک ، یم  لابند  ار  يدحاو  ياهفده  هدوب و  دحتم  مهاب  یگمه  ناناملـسم  هک  دـنچره 
(ع)و یلع یگتسیاش  هب  دقتعم  اهنآ  هک  ارچ  نیملسم  تماما  يربهر و  رد  اهنت  اهنت و  هکلب  ، مالسا لوصا  رد  هن  مهنآ  ، دنتـشاد یفالتخا 

رامع دادقم و  ، رذ وبا  ناملس ، ، رتصخاش همه  زا  هباحـص و  زا  يا  هدع  رکف  نیا  ناغلبم  زا.دندوب  مالـسا  ماکحا  يارجا  رد  وا  تیربهر 
دندوب (2). هدش  هتخانش  وا  ۀعیش  یلع و  تبحم  هب  هک  دندوب  رسای 

زگره ، تما تدحو  ظفح  يارب  یلو  دندوب  ترـضحنآ  ناوریپ  نارای و  زا  دـندش و  یم  هتخانـش  یلع  هعیـش  مان  هب  هچ  رگا  هورگ  نیا 
دندرکن (3). مایق  ، تفالخ ماقم  زارحا  زا  ترضح  نآ  قح  ندروآ  تسد  هب  يارب 

ص:9
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یلع ترـضح  هک  هژیو  هب.دوش  یمن  تفای  نامثع  رمع و  ، رکب وبا  تفالخ  ربارب  رد  یعیـش  شبنج  کـی  زا  يربخ  ، یخیراـت عباـنم  رد 
.درک مه  يراکمه  هکلب  درکن  يریگ  ههبج  اهنت  هن  نانآ  تفالخ  دهع  رد  مالسا  ۀیلاع  حلاصم  ظفح  يارب 

زاربا ار  دوخ  عیـشت  انلع  هک  دنتـسناوت  تشگ و  راوتـسا  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناوریپ و  راک  ، تفالخ هب  ترـضح  نآ  باختنا  زا  سپ 
ةزاریش هک  تشاد  لابند  هب  مالسا  ناهج  يارب  ار  یگرزب  ، ۀعجاف ، نامثع ندش  هتشک  یلو.دنرامگ  تمه  نانمؤم  ریما  يوریپ  هب  ، هدومن

ار (ع) یلع ترضح  یهورگ ، هک  یئاج  ات  ؛ دروآ دیدپ  نانآ  نایم  رد  ار  یشحاف  تافالتخا  تسسگ و  مهرد  ار  یمالسا  تما  تدحو 
تداهـش هب  رجنم  اتیاهن  هک  دروآ  شیپ  نایعیـش  يارب  یمهم  لـحارم  ، يدـعب ياهدـنیآرف.دنتخاس  مهتم  ناـمثع  نوخ  رد  تکرـش  هب 

.دوب تسایس  ۀنحص  رد  اه  يوما  روهظ  زاغآ  هطقن  نیا  ،و  دش جراوخ  تسد  هب  (ع) یلع ترضح 

یکیئـال تروـص  هـب  هدرب و  نوریب  یبهذـم  ناوـنع  زا  ار  تفـالخ  اریز  ، دـندرک يزاـب  مالـسا  خـیرات  رد  یکاـنرطخ  شقن  اـه  يوـما 
مدرم.دوـبن راـگزاس  مالـسا  اـب  زگره  تشاد و  نید  اـب  يداـیز  ۀلـصاف  مدرم  رظن  زا  هک  دـندش  یلاـمعا  بکترم  اهنآ.دـندروآرد  (1)
ياهـشنکاو لیلد  نیمه  هب  ،و  دنتـسین دـنب  ياپ  نادـنچ  (ص) مرکا ربماـیپ  تنـس  میرک و  نآرق  هب  يوما  ياـفلخ  هک  دـندرک  ساـسحا 

زاغآرـس نیا  تفای و  شیازفا  نید  نایماح  ناونع  هب  تیب  لها  هب  مدرم  لیامت  زورره.دـش  زاربا  نایولع  نایعیـش و  فرط  زا  يدـیدش 
.دوب یبهذم  شبنج  کی  ناونع  هب  عیشت  هب  توعد 

رت هتـسجرب  یبهذـم  تکرح  نیا  ۀتـسجرب  طوطخ  ، نایوما هلیـسو  هب  نایعیـش  ماـع  لـتق  هجنکـش و  ، تراـسا شیازفا  مغریلع  یفرط  زا 
ینآرق و تایآ  دانتـسا  هب  زین  اهنایرج و  نیا  لابند  هب.تشگ  هنادواج  شبنج  نیا  (، (ع نیـسح ترـضح  تداهـش  اـب  هکنیا  اـت  ، دـیدرگ

.تفای شرتسگ  يوما  نارادمامز  هیلع  يرگاشفا  اهنآ و  تیناقح  نالعا  تیب و  لها  هب  شیارگ  يوبن  تایاور 

ربماـیپ حیرـص  نانخـس  زا  عیـشت  یبهذـم  بیکرت  نیا.دـنک  یم  ادـیپ  یتیاور  ینآرق و  ۀـشیر  ، عیـشت شیادـیپ  زاـغآ  هک  تساـجنیا  زا 
هب لـمع  نیا  درک و  بـصن  تفـالخ  هـب  امـسر  ار  یلع  ترـضح  ص)  ) مرکا ربماـیپ  هـک  دـندقتعم  نایعیـش  اریز.دریگ  یم  همـشچرس 

ار تکیدزن  نادنواشیوخ  َنِیبَْرقَْألا (2) . َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  هفیرش : هیآ  لوزن  اب  نامزمه  اقیقد  هکلب  دوبن ، (ص) ربمایپ صخـش  تساوخ 
.تسا هتفرگ  ماجنا  دنوادخ  نامرف  هب  انب  تثعب و  لوا  ياهلاس  رد  ، ناسرتب

ص:10

" نامجرتم " يوسوم لامک  زور  گنهرف.دوش  یم  هتفگ  ، یناحور یبهذم و  هتسباوریغ  ياهتموکح  هب   ciaL ( - 1 - 1
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يور نآ  زا  هک  تسین  زیاج  (ص) ربماـیپ يارب  تسا (1)و  نید  ناکرا  زا  یکی  هکلب  ، تسین یتحلصم  هلئـسم  تماما  ، نایعیـش هدیقع  هب 
دراذگاو (3). تما  هب  ارنآ  ای  هدنادرگ (2)و 

هتفرگ و تعیب  ناگمه  زا  (ص) مرکا ربمایپ  ،و  هتفای ماجنا  تفالخ  هب  یلع  ترضح  باصتنا  روظنم  هب  مخریدغ  تعیب  ، هعیـش هدیقع  هب 
: تسا هدومرف  ناملسم  نارازه  روضح  رد 

.دشاب یم  ( سفن دب  یلوا  ) یلوم وا  يارب  زین  یلع  ، مشاب ( یلوم ) سفن هب  یلوا  سکره  يارب  نم 

رادب (4). نمشد  دزروب ، ینمشد  یلع  اب  هک  ار  یسکره  رادب و  تسود  ، درادب تسود  ار  یلع  هک  ار  یسکره  ایادخ  راب 

یتسه (5). نم  تیب  لها  نایم  رد  نم  هفیلخ  ریزو و  ، یصو ، ردارب وت  : دومرف یم  یلع  هب  باطخ  هراومه  (ص) مرکا ربمایپ 

اهراب دـننک (7)و  يوریپ  وا  زا  هک  داد  نامرف  مدرم  هب  داهن (6)،و  مان  نینمؤملا  ریما  ار  یلع  اصخـش  (ص) ربمایپ هک  تسا  دقتعم  هعیش 
اهنآ هب  هعیـش  هک  تسا  یلیـالد  زا  یتمـسق  اـهنیا  یـسوم (8)،و  هب  تبـسن  یتـسه  نوراـه  ۀـلزنم  هب  نم  يارب  وت  ، یلع يا  : دوـمرف یم 

.دنزرو یم  رارصا  (ع) یلع ترضح  تفالخ  ( تیولوا ) رد نآ  ساسارب  هدرک و  لالدتسا 

ص:11
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( یطخ هخسن  گرب 121( ، اضرلا رابخا  نویع  ( - 4 - 4
يربط ص 43 ، دشرتسملا ( - 5 - 5

دیفم ص 60 داشرا  ( - 6 - 6
( یطخ هخسن  گرب 13( ، یقهیب نیلفافلا  هیبنت  ( - 7 - 7

سیق ص 65 نب  میلس  ، هفیقس ( - 8 - 8
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هعیش دیاقع 

: تماما

نیا دنا (1). هتفای  ترهـش  هیماما  هب  ظاحل  نیا  زا  هدش و  دقتعم  نآ  بوجو  هب  هک  تسا  تماما  هلئـسم  هعیـش  یـساسا  دـیاقع  زا  یکی 
.دوش یم  قالطا  تماما  هب  دقتعم  ناملسم  هب  "، صاخ " یمسا ناونع  هب  مسا 

.دناد یم  یمالسا  تما  ياوشیپ  ار  (ع) یلع ترضح  هدیمان و  ماما  ار  هفیلخ  ، هعیش

هدـش تیاور  (ع) قداص ماما  زا  تسا (2). هدرک  بجاو  ار  شتعاـطا  دـنوادخ  هک  تسا  یئاوشیپ  یلع  : دـیوگ یم  قداـص  رفعج  ماـما 
تجح ای  ادخ و  هکیـسک.دهد  صیخـشت  ار  شموصعم  ياوشیپ  دسانـشب و  ار  ادخ  هک  تسا  یعقاو  تسرپادخ  یـسک  اهنت  : هک تسا 

دتسرپ (3). یم  ار  ادخ  زج  هب  ، دسانشن نیمز  يور  رد  ( موصعم ماما  ) ار ادخ 

یسوط خیش  هطبار  نیا  رد  تسین (4). سدقم  عراش  زا  رما  ندیسر  هب  يزاین  تسا و  لقع  تماما  بوجو  لیلد  هک  تسا  دقتعم  هعیش 
قح دزاـس و  نک  هشیر  ار  نازواـجتم  ، دـنک عـفد  ار  نانمـشد  دـناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یلداـع  ربـهر  مدرم  رگا  : دـنک یم  ناـیب  نینچ 

دباوخ (5). یم  اه  هنتف  دوش و  یم  هرادا  یحیحص  روطب  ناناملسم  روما  ، دریگب نارگمتس  زا  ار  نامولظم 

دوخ یصخش  ءارآ  هکیسک  : دنک یم  ریسفت  نینچ  ار  ّللا (6)
�

ِه َنِم  ًيدُـه  ِْریَِغب  ُها�وَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَم  َو  هیآ : ینیلک  موحرم  نینچمه 
دریگب (7). موصعم  ماما  زا  ار  نآ  هکنیا  نودب  ، دهد رارق  دوخ  نید  ار 

ص:12

تالاقملا ص 7 لیاوا  ( - 1 - 1
یفاک ج 1 ص 189 لوصا  ( - 2 - 2

كردم ص 181 نامه  ( - 3 - 3
یفاشلا ج 1 ص 65 صیخلت  ( - 4 - 4

كردم ص 70 نامه  ( - 5 - 5
هیآ 50 ، صصق هروس  ( - 6 - 6

،ج 1 ص 374 یفاک لوصا  ( - 7 - 7
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ار تعیرـش  ماکحا  هدرک و  هماقا  اهنآ  نایم  رد  ار  ادخ  ماکحا  هک  یلداع  ياوشیپ  موصعم و  ماما  زا  ندرک  تعاطا  : تسا دـقتعم  هعیش 
.دنک ارجا  اهنآ  نایم  رد  تسا  هدروآ  ربمایپ  هک 

نودب هک  دیآ  یم  رامش  هب  نید  لوصا  زا  یکی  وا  ناشیک  مه  یسوط و  خیش  دزن  رد  تماما  ور  نیازا  تسا (1). بجاو  تما  ۀمه  رب 
دیاب ماما  تسا (3)،و  يداقتعا  هلئسم  نیرتمهم  تماما  ، توبن زا  دعب  هک  تسا  دقتعم  یتخبون  دوب (2). دهاوخن  لماک  یسک  نامیا  نآ 

، دیازفا یم  يریمح  دـشاب (4). رتالاو  رترب و  دوخ  نامز  مدرم  ۀـمه  زا  ، یمالـسا يالاو  تالامک  یناسنا و  ۀتـسجرب  تافـص  ۀـمه  رد 
اهنآ نایم  ار  مالـسا  ماکحا  دنک ، يریگولج  ناشیاه  شکمـشک  زا  ، دـشاب زوسلد  قفـشم و  اهنآ  رب  هک  دنتـسه  یماما  زا  ریزگان  مدرم 

زا يرعشا  دنک (5). میـسقت  تلادـع  هب  ار  یگنج  میانغ  هدرک و  يربهر  ار  حلـسم  ياهورین  ، دـنک ارجا  ار  یهلا  دودـح  هداد  شرتسگ 
دنتسه (6). رترب  هکئالم  زا  ، ناربمایپ نوچمه  موصعم  ناماما  هک  دنک  یم  لقن  نادنمشناد  زا  یخرب 

يرگید هب  یکی  زا  وا  نادنزرف  نایم  رد  هدش ، زاغآ  (ع) یلع ترـضح  زا  (ص) ربمایپ حیرـص  تیـصو  اب  تماما  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 
دور (7). یمن  نوریب  وا  نادنزرف  زا  زگره  هدش و  لقتنم 

هب ترضح  نآ  یگتـسیاش  یلع و  ترـضح  يرترب  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  ارـصحنم  هعیـش  هک  تسا  دقتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
تباث (ع) یلع ترـضح  درومرد  نیا  دوش و  یم  تباث  راگدرورپ  رما  یلقن و  لیلد  اب  طقف  تماما  ، وا رظن  هب  دنشاب (8). دقتعم  تفالخ 

دشاب و دوخ  نامز  مدرم  نیرتاناد  دیاب  ماما  هک  تسا  دقتعم  ءارآ  قافتا  هب  هعیـش  تسا (9). هدشن  تباث  ءافلخ  رگید  درومرد  هدـش و 
.تسا هتفرگ  رارق  هعیش  یبهذم  لوصا  ءزج  هدیقع  نیا 

ریسفت رد  ینیلک  موحرم  هنومن  ناونع  هب  ؛ تسا هدش  ریسفت  نآرق  زا  یتایآ  هطبار  نیا  رد 

ص:13

،ج 4 ص 87 مرخ نبا  ، لحن للم و  ( - 1 - 1
،ص 43 رفظم ، هعیشلا دیاقع  ( - 2 - 2

،ص 41 هعیشلا قرف  ( - 3 - 3
نومکاحلا ص 22 هعیشلا و  ( - 4 - 4

نیعلا ص 150 روح  ( - 5 - 5
نییمالسالا ص 439 تالاقم  ( - 6 - 6
،ص 154 قرفلا تالاقملا و  ( - 7 - 7

،ج 5 ص 885 هغالبلا جهن  حرش  ( - 8 - 8
( یطخ هخسن  ،ص 513( سایکالا هدمع  ( - 9 - 9
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ارنآ درخ  نابحاص  اهنت  !؟ دنربارب اهنادان  نایاناد و  ایآ  ِبا�ْبلَْألا :" اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  ا�مَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا �ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ۀیآ :
نایعیـش درخ  نابحاص  اهنآ و  نانمـشد  اهنادان  ،و  موصعم نایاوشیپ  نامه  نایاناد  هک  دـنک  یم  لقن  (ع) رقاـب ماـما  زا  دنبای (1)، یمرد 

دنتسه (2).

فراعم و همه  وا  اریز  ، دشاب مدرم  نیرترب  یناسنا  هتسجرب  تافـص  مامت  رد  دیاب  ناربمایپ  دننام  ماما  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا  رب  نایعیش 
دروآ (3). یم  تسد  هب  نیشیپ  ماما  ای  ربمایپ  قیرط  زا  ار  یهلا  ماکحا 

يدوعـسم.دشاب یمالـسا  تما  درف  نیرتاناد  ربمایپ  زا  دـعب  دـشاب (4)و  شراتفگ  ملع و  قباـطم  تسرد  شرادرک  راـتفر و  دـیاب  ماـما 
دهد یم  حیضوت  یسوط  خیش  درک (5). دامتعا  وا  هب  ناوت  یمن  تعیرش  لقن  رد  ، دشابن تما  نیرتاناد  ماما  رگا  هک  دنک  یم  لالدتـسا 

ای ماـما  حطـس  رد  يدـحا  ، یمالـسا تما  ناـیم  رد  هک  تسین  نکمم  زگره  دـشاب (6)و  رترب  یمالـسا  تما  درف  درف  زا  دـیاب  ماـما  هک 
دشاب (7). يدرومره  رد  تما  نیرتدنمورین  تسایس و  هب  اناد  دیاب  ماما.دشاب  وا  حطس  هب  کیدزن 

: تمصع

هلحرم تماما  اریز  دنشاب  موصعم  دیاب  ناربمایپ  نوچمه  زین  ناماما  هک  تسا  دقتعم  هعیش.تسا  تمصع  هعیـش  دیاقع  زا  نکر  نیمود 
گرزب و ناهانگ  همه  زا  دیاب  ماما  ور  نیازا.دشاب  یم  طرش  زین  ماما  رد  تسا ، طرـش  ربمایپ  رد  هچره  اذل  تسا (8)و  توبن  رت  نیئاپ 

دیاب ماما  هک  دنک  یم  دیکأت  یـسوط  خیـش  دـشاب (10). رود  هب  موصعم و  ، اه یتسپ  لـئاذر و  همه  زا  ناـهن و  راکـشآ و  کچوک (9)
مدرم رگا  نوچ  ، تسام نایم  رد  موصعم  ندوبن  ، ماما هب  ام  زاین  لـیلد  اریز  دـشاب  هدش (11) یعطق  تباث و  وا  تمـصع  هدوب و  موصعم 

زا تعاطا  بوجو.تشاد  دنهاوخن  ماما  هب  يزاین  رگید  دنشاب  موصعم 

ص:14

هیآ 9 ، رمز هروس  ( - 1 - 1
،ج 1 ص 212 یفاک لوصا  ( - 2 - 2
،ص 45 رفظم ههیشلا  دیاقع  ( - 3 - 3
يربط ص 130 ، دشرتسملا ( - 4 - 4

بهذلا ج 3 ص 238 جورم  ( - 5 - 5
،ج 1 ص 209 یفاشلا صیخلت  ( - 6 - 6

عبنم ص 374 نامه  ( - 7 - 7
هعیشلا ص 117 ( - 8 - 8

،ص 348 نودلخ نبا  همدقم  ( - 9 - 9
هعیشلا ص 44 دیاقع  ( - 10 - 10

یسوط ص 15 خیش  تبیغ  ( - 11 - 11
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دنزنرس (1). وا  زا  یتسیاشان  راک  زگره  هک  دنک  یم  باجیا  قلطم  تروص  هب  ماما 

نارگید دننام  زین  وا  دشابن  موصعم  ماما  رگا  هک  تسنیا  ماما  ندوب  موصعم  لیلد  : دـسیون یم  نینچ  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  يدوعـسم 
تـسا يرگید  ماما  دنمزاین  زین  وا  دشاب  نینچ  هاگره  دوب و  دهاوخ  بجاو  زین  وا  قح  رد  دودح  يارجا  دـش و  دـهاوخ  هانگ  بکترم 

رگا ؛و  دوب دهاوخ  يرگید  ماما  دنمزاین  زین  وا  نیاربانب  هدشن  ضرف  موصعم  ماما  نآ  نوچ  دـنک و  ارجا  وا  قح  رد  ار  یهلا  دودـح  هک 
دیاین (2). شیپ  لسلست  نیا  ات  دشاب  یموصعم  ماما  دیاب  نیاربانب.تشاد  دهاوخ  همادا  لسلست  نیا  دسرن  موصعم  ماما  هب  ماجنارس 

دـشاب یموصعم  ماما  ، مدرم نایم  رد  دیاب  هراومه  هک  دنروآ  یم  لیلد  ماما  تمـصع  هب  نایعیـش  : دهد یم  حیـضوت  نینچ  زین  مزح  نبا 
دبعت دنناوتب  دنشاب و  هتشاد  عقاو  هب  یهار  ، وا هب  هعجارم  اب  یمالـسا  تما  ات  دنـشاب  هتـشاد  یعطق  یهاگآ  ، تعیرـش ماکحا  مامت  رب  هک 

دنزاس (3). راوتسا  نیقی  ساسارب  ار  دوخ 

": اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو �ال  ّللا 
�

ِه ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  : " ۀفیرش هیآ  هک  تسا  دقتعم  دیفم  خیش 

ناـمه ، یهلا نامـسیر  زا  روظنم  ،و  تسا هدـش  لزاـن  هطبار  نیمه  رد  دـیوشن (4)، هدـنکارپ  دـینزب و  گنچ  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب 
دنا (5). هتسج  کسمت  ادخ  تعاط  هب  هک  دنتسه  موصعم  ناماما  اریز  ، تسا موصعم  ماما  ، نآ رادساپ  تعیرش و 

دقتعم نآ  هب  هک  دوش  یمن  تفای  يا  هعیـش  چیه  تسا و  هعیـش  یعطق  دـیاقع  ءزج  تمـصع  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدـش  دای  ذـخآم  زا 
.دشابن

: هیقت

رارق دوخ  راعـش  ارنآ  هعیـش  ناـیاوشیپ  دـننک (6)و  یم  زیوـجت  ارنآ  یناـج  رطخ  ماـگنه  هب  هـک  دوـش  یم  حرطم  هـیقت  هلئـسم  هاـگنآ 
ناردارب ناج  هب  ای  نید  ساسا  هب  يررـض  دوش و  ظفح  ناشنوخ  هلیـسو  نیدـب  ات  ، دـنا هداد  نامرف  نآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ، هداد

.دوشن هجوتم  ینید 

ص:15

،ج 3 ص 11 بوشآ رهش  نبا  بقانم  ( - 1 - 1
،ج 3 ص 237 بهذلا جورم  ( - 2 - 2

،ج 4 ص 95 مرخ نبا  ، لحنلا للملا و  ( - 3 - 3
هیآ 103 ، نارمع لآ  هروس  ( - 4 - 4
تالاقملا ص 111 لیاوا  ( - 5 - 5

كردم ص 96 نامه  ( - 6 - 6

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_15_6
http://www.ghaemiyeh.com


.دندیسرپ یم  ناماما  زا  مارح  لالح و  درومرد  ار  یگرزب  لئاسم  نایعیش  : دیوگ یم  رگید  ینایب  هب  یمق 

رداص فلتخم  ياهنامز  رد  لئاسم  نیا  هک  اجنآ  زا.دنتـشاد  یم  هگن  هدرک و  نیودـت  دوخ  شیپ  ار  نآ  ، باوج تفاـیرد  زا  سپ  اـهنآ 
.دش یم  هدهاشم  اهباوج  نایم  فالتخا  داضت و  هاگهگ  ، دوب هدش 

نیا هک  دـنداد  یم  خـساپ  زین  نانآ  دندیـسرپ و  یم  ار  فالتخا  نیا  زار  ناماما  زا  ، دـندنام یم  زجاع  اهداضت  نیا  لـح  زا  مدرم  یتقو 
مینک (1). نیمأت  ار  امش  ياقب  تابجوم  هلیسونیدب  ات  میا  هداد  خساپ  امش  حلاصم  تیاعر  هیقت و  تهج  هب  ار  اهباوج 

: ادب

یم اهنآ.دوش  یم  لـصاح  ادـب  دـنوادخ  يارب  هک  تسنیا  نآ  زا  روظنم  تسه و  ادـب  هب  داـقتعا  ، هعیـش ياـه  هقرف  زا  یخرب  دـیاقع  زا 
دراد عیـسو  یهاگآ  تسا  هدرک  ردقم  هک  ییاهزیچ  ۀمه  رب  درادـن و  هار  وا  رد  لهج  زگره  تساناد و  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  : دـنیوگ

.(2)

هب دنداد و  یم  ربخ  یبیغ  لئاسم  زا  دندوب و  هدرک  دادملق  ناربمایپ  ياج  هب  ار  دوخ  هعیش  ناماما  : دنک یم  هیجوت  نینچ  ارادب  ، یتخبون
لیلد ارنآ  ، تفریذپ یم  تروص  ناشراتفگ  قباطم  لئاسم  نیا  هاگره.دش  دهاوخ  نانچ  نینچ و  هدنیآ  رد  هک  دنتفگ  یم  دوخ  نایعیش 

لـصاح ادب  ادخ  يارب  هک  دـنتفگ  یم  ، تفرگ یم  ماجنا  اهنآ  ییوگـشیپ  فالخرب  یبلطم  رگا  ،و  دـندرک یم  دادـملق  دوخ  بیغ  ملع 
.دمآرد نایعیش  زا  یخرب  دیاقع  زا  یکی  تروص  هب  ادب  هنوگنیدب  تسا و  هدش 

یهاـگآ نآ  زا  شیپ  هک  دوـش  یم  لـصاح  ییادـب  دـنوادخ  يارب  هک  دـنک  لاـیخ  سکره  : تـسا هـتفگ  قداـص  ماـما  هکیتروـص  رد 
.تشاد صاصتخا  هیناسیک  هب  هعیش  ياه  هقرف  نایم  رد  ینعم  نیا  هب  ادب  متسه (3). يرب  وا  زا  نم  ، هتشادن

: رظتنم يدهم  تعجر و 

روهظ يدهم  ترـضح  دوش  اپرب  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  : دنیوگ یم  دنتـسه و  دقتعم  رظتنم  يدـهم  روهظ  تعجر و  هب  هعیـش  قرف  همه 
دوب (5). دهاوخن  تجح  زا  یلاخ  نیمز  يور  زگره  درک (4)،و  دهاوخ 

ص:16
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هداد تبسن  (ص) ربمایپ هب  ار  یثیدح  هعیش  دروم  نیا  رد.تسا  هدمآرد  هعیـش  یـساسا  دیاقع  زا  یکی  تروص  هب  يدهم  روهظ  راظتنا 
زا یکی  ار  ناهج  روما  مامز  هکنیا  زج  ، دسر یمن  نایاپ  هب  دش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ایند  : دـیامرف یم  نآ  ساسارب  هک  تسا 

دنک (1). تلادع  زا  رپ  ار  ایند  دریگب و  تسد  هب  نیسح  نادنزرف 

نآ نادنزرف  نیب  رد  يدهم  مایق  هب  (، (ع یلع ترـضح  هب  باطخ  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  (ص) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  کلام  نب  سنا 
: دیامرف یم  نآ  همادا  رد  هدش و  هراشا  ترضح 

وت دالوا  زا  يدرم  زور  نآ  رد  هک  دنادرگ  ینالوط  يردق  هب  ار  زور  نآ  دنوادخ  ، دـنامن ایند  زا  زور  کی  رادـقم  هب  زج  رگا  ، یلع ای  "
یم تیادـه  وا  تـسد  هـب  برع  دـناوخ و  یمارف  ادـخ  يوـس  هـب  ار  ناـهج  مدرم  وا.دوـش  یم  هدـیمان  يدــهم  هـک  دــنک  یم  روـهظ 

.دنتفای (2) ییاهر  یهارمگ  زا  وت  تسد  هب  ناکرشم  رافک و  هکنانچمه  ؛ دبای

تیاور (ع) یلع ترضح  زا  يدقاو  دوش (3). هتخانـش  هک  یماما  هلیـسو  هب  رگم  دوش  یمن  مامت  ادخ  يارب  تجح  : دومرف (ع) اضر ماما 
راذگن (4). تجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  يور  زگره  ، ایادخ : دومرف هک  دنک  یم 

ریذپان بانتجا  ۀجیتن  ارنآ  ، هدرک وجتـسج  هیما  ینب  نارود  ياهقانتخا  ناقفخ و  رد  ار  يدـهم  روهظ  هب  داقتعا  ياه  هزیگنا  نسدـلانور 
درادنپ (5). یم  اهیوما  تایانج 

اه هدید  زا  روث  هوک  رد  لاس  هس  تدم  (ص) مرکا ربمایپ  هکنانچ  ، دننک یم  لالدتـسا  ناربمایپ  ياهتبیغ  هب  ، يدـهم تبیغ  يارب  نایعیش 
تخادرپ شا  هلاس  توعد 950 رـشن  هب  ، هدـش رهاظ  شتما  ناـیم  رد  ، تبیغ اـهلاس  زا  سپ  حون  ترـضح  هکنیا  اـی  دوب و  هدـش  یفخم 

نینچمه .(6)
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رد همطاف (1) دالوا  زا  ، تسنم نادـنزرف  زا  يدـهم  : دـیامرف یم  اهنآ  نمـض  رد  هک  (ص) مرکا ربماـیپ  ثیداـحا  هب  دـننک  یم  لالدتـسا 
مدرم فالتخا  ماگنه  هب  ،و  دش دهاوخ  ثوعبم  نم  تما  نایم  رد  هک  يدهم  روهظ  هب  مهد  یم  دیون  ارت  : دـیامرف یم  يرگید  ثیدـح 

، دـنوش یم  یـضار  وا  زا  نیمز  نانکاس  ؛ درک دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  هدـش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  ، اـهنآ لزلزت  و 
ترـضح نآ  ناـج  هجوتم  هک  یناـج  تارطخ  هب  يدـهم  تبیغ  يارب  هعیـش  دوب (2). دـنهاوخ  یـضار  وا  زا  نامـسآ  نانکاس  هکنانچ 

تسا موصعم  نایاوشیپ  زا  ماما  نیمهدزاود  يو.تسا  يرکـسع  نسح  ماما  رـسپ  رظتنم  يدهم  اهنآ  دزن  رد  ؛ دننک یم  لالدتـسا  ، تسا
يارب اه  هدید  زا  وا  ندوب  دیدپان.دنک  یم  یگدنز  ناگدید  زا  رود  هب  نونکات  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ارماس  رد  مصتعم  دهع  رد  هک 

نآ تبیغ  هیبش  یهاگ  )و  بلاط یبا   ) بعـش رد  ربمایپ  تبیغ  هیبش  یهاگ  تبیغ  نیا  هک  دـشاب  یم  تارطخ  زا  شا  یمارگ  ناج  ظفح 
تسا (3). ( ءارح ) راغ رد  ترضح 

رتشیب تسا  ینامسآ  نید  نیرخآ  هک  ار  نید  نیا  تحص  هب  نامیا  ، دنا هدیـسر  متـس  داسف و  جوا  هب  هک  اهناسنا  دوجوم  عضو  تعیبط 
دنک (4). یم  باجیا  ار  دوعوم  يدهم  گرزب  حلصم  روهظ  هب  هدرک و 

ثیدح نارازه  ینآرق و  ناوارف  تایآ  ار  نآ  يانبریز  هک  تسا  نایعیش  دیاقع  نیرتراوتـسا  زا  یکی  ، يدهم ترـضح  تبیغ  هب  هدیقع 
.دهد یم  لیکشت  يوبن  جرارپ 

لآ جرف  راـظتنا  ندرکوگزاـب  اـب  هراوـمه  یلو  دـندشن  یـسایس  تردـق  بـسک  هـب  رداـق  یـسابع  ياـفلخ  دـهع  رد  نایعیـش  هـچ  رگا 
دروم ار  یسابع  رگمتس  میژر  " دیامن یم  راوتسا  ار  مالسا  ناکرا  دزاس و  یم  نک  هشیر  ار  متـس  ملظ و  " ۀلمج رب  هیکت  (ص)و  دمحم

شزغل و زا  ار  مدرم  بیترت  نیدـب  دـندرک و  یم  مالعا  ، تیادـه هارهاـش  زا  ار  اـهنآ  فارحنا  هلیـسو  نیدـب  و  دـنداد ، یم  رارق  داـقتنا 
.دندرک یم  قیوشت  مالسا  هیلاع  میلاعت  قیبطت  هب  ار  نانآ  هتشاد  رذحرب  یهارمگ 
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یضفار هب  هعیش  يراذگمان  ، تلع

هعیـش درک  یم  يوریپ  (ع) بلاطیبا نب  یلع  زا  هک  سکره  هب  اهنت  دش و  یمن  قالطا  اهنآ  رب  هعیـش  زج  یمان  ، هعیـش شیادـیپ  زاغآ  رد 
دش یم  هتفگ  هیواعم  هعیش  زین  هیواعم  ناوریپ  هب  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد.تشاد  همادا  يوما  تلود  نایاپ  ات  عضو  نیا.دش  یم  هتفگ 

.تفر یم  راک  هب  نانمؤم  ریما  ناوریپ  درومرد  ارصحنم  مسا  نیا  ، هیواعم تشذگرد  زا  سپ  یلو  (1)

ار اهنآ  یـسک  هک  دندنـسپ  یمن  زگره  هدوبن و  دـنیآ  شوخ  نایعیـش  نایم  رد  ریبعت  نیا  دوش  یم  هتفگ  مه  یـضفار  ، هعیـش هب  یهاـگ 
دنا هتساوخ  تسا (2)" قح  وریپ  لطاب و  هدننک  كرت  :" يانعم هب  یـضفار  هک  هیجوت  نیا  اب  اهنآ  زا  یخرب  لاحنیا  اب.دـناوخب  یـضفار 

درومرد یخیرات  عبانم  رد.دـش  هتفگ  یـضفار  نایعیـش  هب  ، یئاه هزیگنا  للع و  يور  لاحره  هب.دـنربب  نیب  زا  ار  نآ  بولطماـن  تلاـح 
هتـسناد و (ع) یلع نب  دیز  دـهع  هب  طوبرم  ار  يراذـگمان  نیا  خـیرات  ، ناخروم زا  یخرب.دراد  دوجو  فالتخا  مان  نیا  شیادـیپ  أدـبم 
هب یقیمع  تبحم  نایعیش  ۀمه  : دنا هتـشون  نینچ  ار  يراذگمان  نیا  هزیگنا  لوا  هتـسد.دنناد  یم  نیا  زا  شیپ  هب  طوبرم  ار  نآ  يا  هدع 

تیب لها  اب  شا  ینمـشد  هک  يوما  رادـمامز  کی  هیلع  ، هدـش عمج  مهرود  نانآ  زا  یعمج  یتصرفره  رد  دنتـشاد و  ربماـیپ  تیب  لـها 
.دندرک یم  مایق  دوب  نشور 

،و دندوب هتشاذگ  اپریز  ار  یناسنا  ياهـشزرا  همه  يوما  نارادمامز  هک  دش  رهاظ  یـسایس  تازرابم  ۀنحـص  رد  یماگنه  ، یلع نب  دیز 
زا البرک  رد  (ع) نیـسح ترـضح  زادگناج  تداهـش  خلت  هرطاخ  زونه  ؛ دنتـشادن غیرد  یتیانج  چیه  زا  تیب  لها  درومرد  صوصخ  هب 

همه ، درک مایق  (ع) نیسح ماما  شراوگرزب  دج  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دیز  بانج  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب.دوب  هدشن  وحم  اه  هرطاخ 
رامـش یب  نارای  هب  هیکت  اب  یلع  نب  دیز.دندرک  قیوشت  شروش  مالعا  هب  ار  وا  ،و  دنتـساخرب شتیامح  هب  دندرک و  دییأت  ار  وا  نایعیش 

لاس رد  ار  دوخ  مایق  شیعیش 

ص:19
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نینچ هثداـح.داد  تسد  زا  ار  شناراـی  رتـشیب  هک  دـمآ  شیپ  يا  هثداـح  یلو  درک (1). مـالعا  امـسر  مکاـح  میژر  هیلع  يرجه   122
يادـخ : دومرف ؟ دـیئامرف یم  هچ  نیخیـش  درومرد  : دندیـسرپ وا  زا  دندیـسر و  دـیز  باـنج  تمدـخ  هب  هفوک  ناـگرزب  زا  یهورگ  : دوب

.ما هدینشن  نانآ  درومرد  یئوکن  زج  يزیچ  ربمایپ  تیب  لها  زا  نم  ، دنک ناشتمحر 

دنتسویپ (ع) قداص رفعج  ماما  شا  هدازردارب  هب  دنتسکش (2)و  ار  دوخ  تعیب  دندش و  ادج  يو  زا  ، ریبعت نیا  ندینـش  اب  هفوک  ناگرزب 
داهن (3). مان  یضفار  ار  اهنآ  دیز  تهج  نیا  زا.دندیزگرب  دوخ  ییاوشیپ  هب  ار  وا  و 

تیفیک يراذگمان و  نیا  ةزیگنا  درومرد  یلو  هدوب ، دیز  دهع  رد  یـضفار  هب  هعیـش  يراذگمان  هک  دنا  هدـیقع  نیا  رب  ناخروم  رتشیب 
دهع رد  يراذگمان  نیا  هک  دندقتعم  یخرب  تسا و  هداهن  مان  یـضفار  ار  اهنآ  اصخـش  دـیز  هک  دـنا  هتفگ  یخرب.دـنراد  فالتخا  نآ 

.تسا هدوب  دیزی 

.دناد یم  دیز  زا  اهنآ  ندش  ادج  تعیب و  نتسکش  ار  شا  هزیگنا  دهد و  یم  تبسن  دیز  هب  ارنآ  يربط 

زا نانآ  : دیازفا یم  ، هتفریذـپ ار  رظن  نیمه  رجح  نبا  دنتـسه (4). هدیقع  نیمه  رب  زین  يزیرقم  ریثا و  نبا  "، قئادـحلا نویعلا و  " بحاص
دیز هاگنآ  دـنتفگ (5)، كرت  ار  وا  ناـنآ  تفریذـپن و  وا  یلو  ، دـننک يراـی  ار  وا  اـت  دـیوج  يرازیب  نیخیــش  زا  هـک  دنتــساوخ  دــیز 

.تسا هتفرگ  تروص  يو  فرط  زا  ، يراذگمان نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ، دیز ۀلمج.دیتسه  یضفار  امش  هک  دیورب  : تفگ

هدوب وا  صخـش  فرط  زا  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت  یلو  ، دـنهدیم تبـسن  دـیز  ناـمز  هب  ار  يراذـگمان  نیا  ، عباـنم زا  یـضعب  هچ  رگا 
ار وا  دیوج  یمن  يرازیب  نیخیـش  زا  دندید  هک  یماگنه  ، دندومزآ ار  وا  هاگنآ  ، دـندرک تعیب  وا  اب  نایعیـش  : دـیوگ یم  يدادـغب.تسا 

: دسیون یم  يزار  دنتفگ (6). كرت 

بهذم رد  هک  سکره  هب  سپـس  ، دندش ادج  وا  زا  دندرک و  كرت  ار  یلع  نب  دـیز  هک  دـنیوگ  یم  یـضفار  ، نایعیـش هب  تهج  نآ  زا 
دوش (7). یم  هتفگ  مان  نیا  دنک  ولغ  دوخ 

ص:20

نیبلاطلا ص 136 لتاقم  ،ج 7 ص 160 و  يربط خیرات  هبیتق ص 216، نبا  فراعملا  ( - 1 - 1
قئادحلا ج 3 ص نویعلا و  ،ج 6 ص 50 ، یسدقم خیراتلا  ءادلا و  ریثا ج 5 ص 89، نبا  لماک  يربط ج 7 ص 181، خیرات  ( - 2 - 2

96
يربط ج ص 181 خیرات  ( - 3 - 3

،ج 2 ص 439 يزیرقم ططخ  ( - 4 - 4
هقرحملا ص 167 قعاوصلا  ( - 5 - 5

رجملا ص 483 ( - 6 - 6
( یطخ هخسن  گرب 214( ، هنیزلا ( - 7 - 7
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شروضح زا  هاگنآ  ، درک ضارتعا  دندوب  شروضح  رد  هک  یناسک  هب  ، دننک یم  داقتنا  نیخیش  زا  هک  دینش  اهنآ  زا  دیز  : دیوگ يرعشا 
یضفار ناونع  هک  تسا  هدادن  حیـضوت  يرعـشا  دیدرک (1). ( كرت ) ضفر ارم  : تفگ دیز.دنتـسکش  ار  دوخ  تعیب  دـندش و  هدـنکارپ 
تیامح وت  زا  تردق  مامت  اب  میرضاح  ام  : دنتفگ دیز  هب  هفوک  ناگرزب  : دیوگ یم  يدادغب  یمیمت.تسا  هداهن  اهنآ  رب  اصخـش  دیز  ، ار

هرابرد نم  : دومرف دیز.دییامرف  نایب  ، دنا هدرک  متس  (ع) نانمؤم ریما  تراوگرزب  دج  هب  هک  نیخیش  درومرد  ار  ناترظن  امـش  یلو  ، مینک
ار (ع) نیـسح ماما  مدـج  هک  اریز  ما  هدرک  مایق  اهیوما  هیلع  نم.ما  هدینـشن  ریخ  زج  دروم  نیا  رد  مردـپ  زا  ،و  میوگ یمن  ریخ  زج  اهنآ 

اهنآ ، دیز نانخس  لابند  هب.دندیـشک  شتآ  هب  هتـسب  قینجنم  هب  ار  ادخ  هناخ  دندرک و  تراغ  لتق و  ار  هنیدم  هرح (2) زور  رد  ؛ دنتشک
زا هک  دنتساوخ  وا  زا  : دیوگ يریمح  دندش (3). فورعم  یـضفار  هب  )و  دندرک ضفر  ) دندرک كرت  ارم  : تفگ دیز.دندش  ادج  يو  زا 
دیز نوچ  ، دندرک داقتنا  رکب  وبا  زا  دیز  نایرکشل  : دیوگ یم  يزار  رخف  دندش (4). ادج  يو  زا  تفریذپن  نوچ  ، دیوج يرازیب  نیخیش 

دنتفگ (5). كرت  ار  وا  دندش و  ادج  يو  زا  ، تشادزاب داقتنا  زا  ار  اهنآ 

دنتفگ كرت  ار  وا  دنک  یمن  يربت  نیخیش  زا  وا  هک  دندیمهف  دندینش و  ار  دیز  نانخس  هک  یماگنه  هفوک  نایعیـش  : دیوگ یناتـسرهش 
دندش (6). هدیمان  " یضفار " نیاربانب و 

عقاو وا  دهع  رد  اما  ، دشاب هتفرگن  ماجنا  دیز  هلیسو  هب  رگا  یتح  ، یضفار هب  هعیـش  يراذگمان  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدش  دای  بلاطم  زا 
یم بیذکت  تدش  هب  ار  نیخیـش  زا  شندرکن  يربت  تهج  هب  دیز  تعیب  نتـسکش  یخیرات ، عبانم  زا  یخرب  رد  لاحنیا  اب.تسا  هدـش 

: دنیوگ یم  دننک و 

یم نادنز  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  اهنآ  هفوک  رادمامز  اریز  ، دوب مکاح  میژر  زا  سرت  لیلد  هب  افرـص  دیز  فارطا  زا  نایعیـش  ندش  ادـج 
یخرب رد  نینچمه.تسا  هتفرگن  تروص  دیز  بانج  فرط  زا  یـضفار  هب  هعیـش  يراذگمان  هک  دندقتعم  لیلد  نیمه  هب  تخادنا (7).

یضفار ار  هعیش  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  ،و  هدوب یلجع  دیعس  نب  هریغم  فرط  زا  يراذگمان  نیا  هک  هدش  دیکأت  یخیرات  عبانم 

ص:21

نییمالسا ص 65 تالاقم  ( - 1 - 1
هلیسو هب  ربمایپ  راصنا  باحـصا و  زا  يرایـسب  ، هدرک ماع  لتق  ار  هنیدم  (62 ه ق) دوخ تفالخ  مود  لاس  رد  هیواعم  نب  دـیزی  - *( - 2

" نامجرتم " .دنیوگ یم  هرح ) هیصق  ) ار هعجاف  نیا.دناسر  لتق  هب  هبقع  نب  ملسم 
قرفلا ص 35 نیب  قرفلا  ( - 2 - 3

نیعلا ص 184 روح  ( - 3 - 4
نیکرشملا ص 52 نیملسملا و  قرف  تاداقتعا  ( - 4 - 5

لحنلا ج 1 ص 209 للملا و  ( - 5 - 6
( یطخ هخسن  گرب 517( ، سایکالا هدمع  ( - 6 - 7
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وا زا  هتفگ و  كرت  ار  وا  نایعیـش  بیترت  نیدب  دیورگ و  ( هیکز سفن  ) هّللا دـبع  وبا  تماما  هب  ، رقاب ماما  تداهـش  زا  سپ  وا  اریز  ، دـیمان
: دیوگ يزار  داهن (1). مان  " یضفار " ار نانآ  مه  هریغم.دندیزگ  يرود 

دنتفای (2). ترهش  هیریغم  هب  دندش و  دقتعم  هریغم  تماما  هب  یهورگ  یلو  دوب  دقتعم  رقاب  ماما  تماما  هب  دوخ  هریغم 

دناد یم  ، یلع نب  دیز  زا  شیپ  نرق  کی  دودح  رد  ینعی  ، یلع ترـضح  تفالخ  رخاوا  هب  طوبرم  ار  يراذگمان  نیا  خـیرات  یـسدقم 
.درادن يرکفمه  تساهنت و  رظنراهظا  نیا  رد  يو  .(3)

.دنا هدیمان  یضفار  ار  هیدیز  هتسنادن و  یقرف  يدیز  یضفار و  نیب  ناخروم  زا  یخرب 

تسا (4). هدرک  ریبعت  یضفار  ياه  يدیز  ناونع  هب  یلع  نب  دیز  ناوریپ  زا  ، هبردبع نبا  الثم 

تسا (5). هدرک  میسقت  هیماما  هیناسیک و  ، هیدیز : هورگ هس  هب  ار  اه  یضفار  ، ینیارفسا

.دیمان یضفار  ناوت  یمن  ار  يدیز  تسه و  داضت  یضفار  يدیز و  نایم  هک  تسنیا  تقیقح 

وا تماما  هب  دندرک و  يرای  ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  اه  يدیز  دـندرک و  كرت  ار  یلع  نب  دـیز  هک  دنتـسه  یناسک  اه  یـضفار  اریز 
.دندیورگ

ترـضح تما  رد  : دـنا هتفگ  نینچ  ، ماـن نیا  دـنیآ  شوخاـن  تلاـح  ندرب  نیب  زا  يارب  يراذـگمان و  نیا  هیجوـت  رد  نایعیـش  زا  یخرب 
دنا (6). هتفای  ترهش  یضفار  هب  هورگ  نیا.دندوب  هتسج  يربت  لطاب  زا  هداهن و  ندرگ  تقیقح  ربارب  رد  هک  دنا  هدوب  یهورگ  یسوم 

توعد تقیقح  قح و  هب  هراومه  ار  مدرم  نایعیـش  نوچ  ،و  دشاب یم  قح  يوس  هب  هدننک  توعد  يانعم  هب  یـضفار  هک  دندقتعم  اهنآ 
.دندش فورعم  یضفار  هب  دندرک  یم 

ربارب رد  يا  هظحل  وا  نایعیـش  دیتسرپن و  ار  ادخ  زج  يا  هظحل  (ع) یلع ترـضح  : دنا هداد  حیـضوت  نینچ  ار  بلطم  نیمه  رگید  یخرب 
نتـشک ددصرد  یـسوم  موق  ناتـسرپ  هلاسوگ.دنتفگ  یـضفار  وا  نایعیـش  هب  ور  نیازا  دـندرواین ، دورف  میظعت  رـس  تما  نیا  ۀـلاسوگ 

دندمآرب نوراه 

ص:22

هعیشلا ص 83 قرف  ( - 1 - 1
( یطخ هخسن  گرب 214( ، هنیزلا ( - 2 - 2

میساقتلا ص 38 نسحا  ( - 3 - 3
دیرفلا ج 2 ص 409 دقعلا  ( - 4 - 4

نیدلا ص 32 یف  ریصبتلا  ( - 5 - 5
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دنداهن (1). مان  یضفار  ار  ترضح  نآ  ناوریپ  دندمآرب و  یلع  نتشک  ددصرد  تما  ناتسرپ  هلاسوگ  و 

ار اه  یضفار  دهاوخ  یم  مزح  نیا  لباقم ، رد  دنک و  یفرعم  رود  هب  یکرـش  هنوگره  زا  ار  اه  یـضفار  دهاوخ  یم  ریبعت  نیا  اب  يربط 
.تسا هدرکن  غیرد  يزرو  ضرغ  تمهت و  چیه  زا  نایعیش  شهوکن  رد  وا  هک  ارچ  دهد (2) هولج  ناملسمریغ 

مان نیا  ياه  هزیگنا  تسا و  هتفای  ماجنا  وا  تسد  هب  دیز و  نامز  رد  یـضفار  هب  نایعیـش  يراذـگمان  هک  مینک  یم  لایخ  ام  لاحره  هب 
.تسا هدوب  اه  يوما  اب  دربن  هنحص  رد  شنتشاذگ  اهنت  دیز و  زا  نانآ  نتسج  يرود  يراذگ 

ص:23

دشرتسملا ص 111 ( - 1 - 1
للملا ج 2 ص 78 لحنلا و  ءاوهالا و  یف  لصفلا  ( - 2 - 2

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
http://www.ghaemiyeh.com


هعیش ياه  هقرف 

حیضوت

نب یلع  یگتــسیاش  هـب  داـقتعا  ، نآ یگژیو  نیرتنــشور  هـک  دوـب  یبهذـم  دــصرددص  هـقرف  کـی  ، دوـخ شیادــیپ  زاـغآ  رد  هـعیش 
هلئسم کی  ناونع  هب  ، دشاب حرطم  یـسایس  هلئـسم  کی  ناونع  هب  هکنآ  زا  شیپ  اهنآ  يارب  تفالخ  اریز  ، دوب تفالخ  يارب  (ع) بلاطیبا

.دوب حرطم  یبهذم 

نیـسح ماما  تماما  هب  ناشیا  زا  سپ  نسح و  ماما  شراوگرزب  دنزرف  یئاوشیپ  تماما و  هب  نانمؤم  ریما  تداهـش  زا  دعب  نایعیـش  همه 
.دشن دقتعم  يرگید  تماما  هب  مه  رفن  کی  یتح  دماین و  دیدپ  هنیمز  نیا  رد  یفالتخا  زگره  دندش و  دقتعم 

ندوب سدقم  تیهولا و  هب  دندرک و  ولغ  ترـضح  نآ  قح  رد  هک  دندش  ادیپ  (ع) بلاطیبا نب  یلع  دـهع  رد  یهورگ  نایم  نیا  رد  اما 
ابـس نب  هّللا  دـبع  ناوریپ.دروآ  رامـش  هب  هعیـش  ياه  هقرف  زا  ناوت  یمن  ار  اهنآ  هتبلا  هک  دنتفای (1) ترهـش  هالغ  هب  دندش و  دـقتعم  وا 

اب اصخـش  نانمؤم  ریما  هک  تسوا (2)" ۀـنایزات  قرب  ،و  ادـص دـعر  ، تسا راوس  ربا  رب  یلع  :" دـنتفگ یم  هک  تساـه  هقرف  نیا  زا  یکی 
اهنآ زا  ، نایعیـش هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  تخاس (3). نک  هشیر  دـینازوس و  شتآ  رد  ار  اهنآ  تساخرب و  هزراـبم  هب  اـهنآ  دـیاقع 

دنروآ (4). یمن  رامش  هب  هعیش  ياه  هقرف  زا  ار  اهنآ  دنیوج و  یم  يرازیب 

دیدپ نایعیش  نایم  رد  یفالتخا  چیه  نیسح  ماما  دهع  ات  هک  میئوگب  میناوت  یم  ، مینادب هعیـش  ياه  هقرف  زا  نوریب  ار  هالغ  هک  یماگنه 
دشاب (5). یم  هعیش  فلتخم  ياه  هقرف  ندمآ  دیدپ  فالتخا و  زاغآ  نیسح  ماما  تداهش.تسا  هدماین 

ص:24

،ج 2 ص 351 يزیرقم ططخ  ( - 1 - 1
،ص 79 هیبرعلا هدایسلا  ( - 2 - 2

یضترم دیس  : فیلات ، ءابس نب  هّللا  دبع  " باتک هب  اهنآ  هب  بوسنم  دیاقع  مقس  تحـص و  ءابـس و  نب  هّللا  دبع  ناوریپ  درومرد  - *( - 3
.دوش هعجارم  يرکسع 

،ج 1 ص 173 مالسالا یف  یفسلفلا  ریکفتلا  ( - 3 - 4
يریمح ص 180 نیعلا  روح  یمق ص 70، قرفلا  تالاقملا و  ( - 4 - 5
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رب یملع  لیلد  ناوت  یمن  یلو  تسا (1) هدش  دای  فالتخا  زاغآ  ۀطقن  ناونع  هب  یلع  ترضح  تداهـش  زا  ، یخیرات عبانم  زا  یخرب  رد 
تفای هنیمز  نیا  رد  یفالتخا  دنتـشاد و  هدیقع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تماما  هب  هعیـش  فلتخم  ياههورگ  ۀمه  اریز  ، درک ادـیپ  نآ 

.دوش یمن 

هدوبن نیب  رد  یفالتخا  نآ  زا  شیپ  دشاب و  یم  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  ، هعیـش فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ  زاغآ  هطقن  هکنیا  هجیتن 
تسا (2).

ساسا تماما  هک  اـجنآ  زا  ددرگ (3). یم  زاب  تماما  تفـالخ و  هلئـسم  هب  ، فلتخم ياـه  هقرف  هب  نآ  میـسقت  هعیـش و  فـالتخا  ببس 
هک تسادیپ.دروآ  لابند  هب  ار  نیدشار  يافلخ  تفالخ  تیعورشم  مدع  ای  تیعورـشم و  نوماریپ  ثحب  ، داد یم  لیکـشت  ار  فالتخا 

هدرک زاربا  ار  شا  هدیقع  یهورگره  هک  دمآ  دیدپ  اجنیا  زا  فلتخم  ياه  هقرف  تشاد و  یبهذم  هشیر  هعیش  فلتخم  ياه  هقرف  روهظ 
.تخادرپ یم  عافد  هب  نآ  زا  ناج  ياپ  ات  درک و  یم  ناهرب  ۀماقا  نآ  تیناقح  تابثا  يارب  و 

میسقت هورگ  هب 73  یمالسا  تما  : دومرف هک  مدینـش  نانمؤم  ریما  زا  : دیوگ یم  تسا  یلع  ترـضح  کیدزن  نارای  زا  هک  یفوک  میلس 
ام تیـالو  تبحم و  هـب  هورگ   13، هورگ نـیا 73  زا.تـسا  تــشهب  رد  نآ  هورگ  کــی  خزود و  ود  رد  نآ  هورگ  هک 72  دوـش  یم 

تسا (4). تشهب  رد  نآ  هورگ  کی  طقف  خزود و  رد  نآ  هورگ  هک 12  دنتسه  بوسنم 

زا یهورگ  ناونع  هب  زین  هالغ  زا  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  دـنا  هدرک  وگزاب  ار  هعیـش  ياه  هقرف  زا  يدادـعت  ، یخیراـت عباـنم  زا  یخرب  رد 
زا اـهنآ  هکیتروص  رد  تسا (6)، هیأبـس (5) اـهنآ  زا  یکی  هک  هدرک  ثحب  هعیـش  هورگ  تشه  زا  هبیتق  نبا  ـالثم.تسا  هدـش  داـی  هعیش 

زا ریغ  شتسرپ  هک  تسا  یهیدب.وا  شتسرپ  شیاتس و  هن  تسا  یلع  ترضح  يوریپ  عیشت  يانعم  اریز  ، هعیش هن  دنتسه  هالغ  هورگ 

ص:25

،ج 5 ص 125 یسدقم خیراتلا  ءدبلا و  ( - 1 - 1
هلزتعملا ص 60 هرعاشالا و  نیب  هعیشلا  ( - 2 - 2

نسدلانور ص 118 ، هعیشلا هدیقع  ( - 3 - 3
هفیقس ص 84 ( - 4 - 4

ار وا  یلع  ترـضح  تسا و  هدوب  دقتعم  یلع  تیهولا  هب  هک  هدوب  يا  هدش  ناملـسم  يدوهی  درف  ءابـس  نب  هلا  دـبع  دـنیوگیم  - *( - 5
نانمشد هک  هدوب  موهوم  يدرم  ءابس  هلا  دبع  اساسا  ، يرکـسع یـضترم  دیـس  همالع  قیقحت  هب  یلو  یـشک ص 30  لاجر.هدرک  دیعبت 

م.دوش هعجارم  يرکسع  ياقآ  ، ءابس نب  هلا  دبع  باتک  هب  رتشیب  قیقحت  يارب.دنا  هتخاس  هدرک و  لعج  ارنآ  هعیش 
فراعملا ص 622 ( - 5 - 6
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سب (1). دوش و  یم  طوبرم  تماما  هلئسم  هب  هعیش  فلتخم  ياه  هقرف  شیادیپ  ور  نیازا.تسا  يوریپ 

ار نایعیش  يدادغب  دنادرگ (2). یمرب  هالغ  هیماما و  ، هیدـیز : یلـصا هورگ  هس  هب  ار  اهنآ  ساسا  درب و  یم  مان  هعیـش  هورگ  زا 22  یمق 
وگزاب ار  یهورگره  یعرف  ياه  هخاش  هاگنآ  هدرک  میسقت  هالغ  هیماما و  ، هیناسیک هیدیز ، : هورگ راهچ  هب  یلع  ترـضح  دهع  زا  سپ 

دنک یم  نایب  زین  ار  اهنآ  یعرف  ياه  هقرف  ،و  هدرک میـسقت  یـضفار  هالغ و  ، هیدـیز : یلـصا هورگ  هس  هب  ار  اـهنآ  يرعـشا  دنک (3). یم 
رد طارفا  ، یلع تبحم  رد  صالخا  بسحرب  ار  نایعیش  یـسدقم  دناسر (5). یم  هورگ  هب 73  ار  هعیش  ياه  هقرف  رامش  يدوعـسم  .(4)

هابتشا زین  میـسقت  نیا  هک  دـنک (6) یم  میـسقت  هورگ  هس  هب  ؛) هیأبـس ) یلع ترـضح  تیهولا  هب  داقتعا  نیخیـش و  هب  لیامت  ، ناـمثع مذ 
.تسا هدرک  در  ار  اهنآ  اصخش  (ع) یلع ترضح  هکیتروص  رد  تسا  هدروآ  رامش  هب  هعیش  ياههورگ  زا  ار  هالغ  اریز  تسا 

.دنا هدیمان  تلالض  لها  قلطم  روط  هب  ار  هعیش  هک  دنا  هدش  تفای  يدارفا  ، خیرات رد 

تسا (7). هداهن  مان  تلالض  لها  ار  همه  ،و  هدرک میسقت  هورگ  هب 18  ار  اهنآ  هک  تسا  " یطلم " اهنآ زا  یکی  هک 

یم دامتعا  صوصن  هب  تماما  عوضوم  رد  هیماما  : دـیامرف یم  ، هدرک میـسقت  یماما  يدـیز و  : یلـصا هورگ  ود  هب  ار  هعیـش  دـیفم  خـیش 
یم میسقت  هورگ  هس  هب  ار  اهنآ  مه  ینیارفسا  دنراد (8). داقتعا  داهج  توعد و  هب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  اه  يدیز  دننک و 

هورگ جنپ  هب  ار  اهنآ  ، یناتسرهش دنک (10). یم  میـسقت  هالغ  یماما و  ، يدـیز هب  ار  اهنآ  زین  یفنح  یناسیک (9). یماما و  ، يدیز : دنک
اهنآ زین  يریمح  .هالغ (11) یلیعامسا و  ، یماما ، یناسیک ، يدیز : دنک یم  میسقت 

ص:26

یتخبون ص 2 هعیشلا  قرف  ( - 1 - 1
قرفلا ص 155 تالاقملا و  ( - 2 - 2

قرفلا ص 21 نیب  قرفلا  ( - 3 - 3
نییمالسا ص 5 تالاقم  ( - 4 - 4

،ج 3 ص 321 بهذلا جورم  ( - 5 - 5
،ج ص 125 خیراتلا ءدبلا و  ( - 6 - 6

عدبلا ص 18 ءاوهالا و  لها  یلع  درلا  هتبنلا و  ( - 7 - 7
دیفم ص 195 داشرا  ( - 8 - 8

نیدلا ص 32 یف  ریصبتلا  ( - 9 - 9
هقرتنملا ص 30 قرفلا  ( - 10 - 10

لحن ج 1 ص 195 للم و  ( - 11 - 11
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هیماما (1). هیدیز و  ، هیلماک ، هیباحص ، هیأبس : دنک یم  میسقت  هورگ  شش  هب  ار 

نایم نیا  رد.تسا  توافتم  تدـش  هب  دروم  نیا  رد  یخیرات  عبانم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدـش  داـی  بلاـطم  یـسررب  ثحب و  زا 
ناوریپ هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  هدشدای  بلاطم  ۀمه  زا  میناوت  یم  طقف.دنا  هدادن  هئارا  يدامتعا  لباق  میـسقت  ، دـیاقع مالک و  ياملع 

.دنوش یم  میسقت  يرتکچوک  ياههورگ  هب  اهنآ  زا  کیره  هک  دنوش  یم  میسقت  یلصا  هورگ  هس  هب  تیب  لها 

: تسا رارق  نیا  هب  یلصا  هورگ  هس 

( یماما هدزاود  ) يرشعانثا یماما  - فلا

يدیز ب-

یناسیک پ-

نت هدزای  بلاطیبا و  نب  یلع  اهنآ  نیتسخن  هک  دنتـسه  دـقتعم  (ص) ربمایپ تیب  لـها  زا  موصعم  ماـما  تماما 12  یئاوشیپ و  هب  هیماـما 
.دشاب یم  دوعوم  يدهم  اهنآ  نیرخآ  هک  دنتسه  نیسح  ماما  لسن  زا  وا و  دالوا  زا  رگید 

ریشمش دنک و  مایق  نارگمتس  ربارب  رد  هک  تیب  لها  زا  یسکره  )و  نیدباعلا نیز  ماما  رسپ  ، دیهش دیز  ) یلع نب  دیز  یئاوشیپ  هب  هیدیز 
.صن هب  هن  ،و  دنناد یم  داهج  توعد و  هب  طورشم  ار  تماما  اهنآ.دنتسه  دقتعم  ، دشکب

.دنتسه دقتعم  نیسح  ماما  ردارب  هفینح  دمحم  یئاوشیپ  هب  هیناسیک 

ریما لصفالب  تفالخ  زین  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  تبحم و  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياههورگ  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
دنا (2). هتفرگ  همشچرس  هورگ  هس  نیا  زا  یگمه  هک  دنراد  دوجو  ، دنتسه کیرش  نانمؤم 

.میزادرپ یم  یلصا  هورگ  هس  هدرشف  یسررب  هب  کنیا 

ص:27

نیعلا ص 154 روح  ( - 1 - 1
عدبلا ص 18 ءاوهالا و  لهان  یلع  درلا  هیبنتلا و  ( - 2 - 2
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یماما هدزاود  : فلا

دقتعم راـگدرورپ  ترـضح  فرط  زا  ماـما  بـصن  بوـجو  هـب  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  هیماـما  تـهج  نآ  زا  یماـما  هدزاود  نایعیـش  هـب 
یلصا ار  تماما  دنراد (1)و  خسار  داقتعا  (ص) ربمایپ حیرص  تیصو  صن  هب  ادخ و  فرط  زا  یلع  ترـضح  تماما  هب  هیماما.دنتـسه 

زا یکی  درومرد  هک  یـسکره  زا  دـنراد و  راوتـسا  خـسار و  داقتعا  تیب  لها  ناماما  دروم  رد  هیماما  دنرامـش (2). یم  نید  لوصا  زا 
دنیوج (3). یم  يرازیب  دنک  ولغ  موصعم  ناماما 

: دنناد یم  ریز  رارق  هب  ، نت هدزاود  (ص) مرکا ربمایپ  زا  سپ  ار  موصعم  نایاوشیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  يرشعانثا  تهج  نآ  زا  ، هیماما هب 

بلاطیبا رسپ  ، یلع ماما  - فلا

یلع ماما  دنزرف  ، یبتجم نسح  ماما  ب-

یلع ماما  دنزرف  ، ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  پ-

نیسح ماما  دنزرف  ، نیدباعلا نیز  ماما  ت-

نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  ، رقاب دمحم  ماما  ث-

رقاب ماما  دنزرف  ، قداص رفعج  ماما  ج-

قداص ماما  دنزرف  ، مظاکلا یسوم  ماما  چ-

مظاکلا یسوم  ماما  دنزرف  ، اضر ماما  ح-

اضر ماما  دنزرف  ، داوجلا یقت  دمحم  ماما  خ-

داوج ماما  دنزرف  ، يداهلا یقنلا  یلع  ماما  د-

يداه ماما  دنزرف  ، يرکسعلا نسح  ماما  ذ-

يرکسع (4) نسح  ماما  دنزرف  ، يدهم ماما  ر-

ص:28

قرفلا ص 154 تالاقملا و  ( - 1 - 1
هعیشلا ص 73 ( - 2 - 2

هعیشلا ص 21 نایعا  ( - 3 - 3
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،ج 5 ص 125 خیراتلا ءدبلا و  ( - 4 - 4
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تسا (1). هداد  ربخ  تحارص  هب  موصعم  ياه  ماما  زا  (ص) مرکا ربمایپ  هک  تسا  دقتعم  هیماما 

نآ زا  ردـق  بش  هک  دـیروایب  نامیا  ردـق  بش  هب  : دومرف دوخ  باحـصا  هب  باطخ  هک  دـنک  یم  لقن  (ص) مرکا ربمایپ  زا  قداص  ماـما 
تسوا (2). نادنزرف  زا  نت  هدزای  یلع و 

دنتسه (3). ثدحم  دمحم  لآ  زا  موصعم  ماما  هدزاود  هک  دنک  یم  لقن  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  هرارز 

احیرـص تبـسن  مسا و  هب  ناماما  کیاکی  دروم  رد  (ص) مرکا ربمایپ  : دـنیوگ یم  هدوب و  دـقتعم  صن  هب  ناماما  درفدرف  درومرد  هیماما 
ءایـصوا رورـس  یلع  ءاـیبنا و  رورـس  نم  : تسا هدومرف  اـهراب  (ص) ربماـیپ.تسا هدومرف  " صن " اـهنآ زا  کـیره  تماـما  رب  هداد و  ربخ 

تسا (4). يدهم  ترضح  اهنآ  نیسپاو  یلع و  اهنآ  نیتسخن  هک  دنتسه  نت  هدزاود  نم  نانیشناج  ، تسا

دنناد (5). یم  موصعم  نوصم و  یشزغلره  زا  ار  دوخ  نایاوشیپ  ، هیماما

هدش دای  بیترت  نامه  هب  ناهج  نایاپ  ات  ار  ياهماما  یماسا  ، يرشعانثا نایعیش 

ص:29

.دشاب یم  موصعم  ناماما  هب  طوبرم  دیدرت  نودب  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  هناگ  هدزاود  يافلخ  زا  زین  تنس  لها  ياهباتک  رد  - *( - 1
نیدب نیدا  تسا : هدرک  لقن  ار  اهنآ  خیراتلا " ءدبلا و  " رد یـسدقم  هک  دنا  هدورـس  يراعـشا  ناماما  هرابرد  هعیـش  يارعـش  زا  یـضعب 

دمحم و مث  یضرلا  یلع  يداولا و  طشل  ثوعبم  یمس  دمحم و  نب  رفعجب  دمحم و  دابعلا و  دیـس  نیرهاطلا و  هیـصو و  یفطـصملا و 
یلع يداهلل  مث  یبنلل  یلوم  انا  دیوگ : یم  یئاج  رد  داعیملل و  روتسملا  مئاقلاب  اتماما  ای  هدعب  مرکا  نسح و  يداهلا  مث  موصعملا  یلع 
رفعج رقاب ) ) دمحم ، نادباع دیس  ( نانآ ،) متسه وا  كاپ  نادنزرف  وا و  یحو  یفطصم و  نید  هب  نم  یفخ  روتـسم  هیطبـس و  دعب  نامث  و 

هک ار  مئاق  مما  وا  زا  دعب  )و  يرکسع  ) نسح موصعم و  یلع  دمحم  سپـس  ، اضر یلع  ( یـسوم ، روط ) يداو ثوعبم  مانمه  دمحم و  نب 
ود زا  دـعب  رفن  تـشه  )و  هتفاـی تیادـه  ) یلع ربماـیپ و  هدــنب  نـم  دــنیوگ : یم  هـمادا  رد  .مراد  یم  یمارگ  ، تـسا ناـهنپ  داـعیم  زور 

" نامجرتم " .متسه یناهنپ  ماما  )و  نیسح نسح و  ) هداون
،ج 1 ص 533 یفاک لوصا  ( - 1 - 2

ذخام نامه  ( - 2 - 3
یفاشلا ج 4 ص 149 صیخلت  ( - 3 - 4
،ج 5،ص 127 خیراتلا ءدبلا و  ( - 4 - 5
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دندقتعم (1). زین  (ع) يدهم مایق  تبیغ و  ، هیقت هب  ، دنناد یم  هاگآ  رارسا  زومر و  زا  ار  ناماما  هکنیا  رب  هوالع  ، اهنآ و 

هب سکره  اـهنآ  رظن  هب  .دـنناد (3) یم  بجاو  ار  ناماما  رب  صن  تمـصع و  ، تماما دنتـسه (2). دقتعم  ادـب  هیقت و  هب  نینچمه  هیماما 
.دوب دهاوخن  یماما  ۀعیش  ، دشابن دقتعم  اهنیا 

تسا (4). هتفر  ایند  زا  تیلهاج  دهع  رد  ، دورب ایند  زا  هتخانشن  ار  شنامز  ماما  هکیلاح  رد  سکره  ، هیماما ةدیقع  هب 

هک تسا  دقتعم  دناد و  یم  ( دوخ ردپ  زا  سپ  يدنزرفره  ) هتسویپ روطب  ترضح  نآ  نادنزرف  رد  نیسح  ماما  زا  سپ  ار  تماما  ، هیماما
تسا (5). هدرک  صن  اهنآ  هب  احیرص  (ص) مرکا ربمایپ 

رخف ... دنا (7) هتفر  ههاریب  دنرادن  هدیقع  اهنآ  تماما  هب  هکیناسک  تسا (6)،و  نامیا  طئارش  زا  یکی  ماما  یئاسانش  هک  دندقتعم  اهنآ 
.دنک یم  ریفکت  ار  هباحص  ، هیماما هک  دیوگ  یم  يزار 

یم تیاور  ینیلک.تسا  هدـش  لقتنم  نسح  ماما  شرابتالاو  دـنزرف  هب  تماما  ، یلع ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  دـقتعم  هیماما 
ات وش  کیدزن  نم  هب  مرسپ  : دومرف وا  هب  باطخ  دناوخارف و  ار  نسح  ماما  شرـسپ  یگدنز ، تاظحل  نیرخآ  رد  نینمؤم  ریما  هک  دنک 

منک (8). وگزاب  تیارب  ، دومرف نایب  نم  هب  شا  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  (ص) مرکا ربمایپ  هک  ار  تماما  رارسا 

یتشهب ناناوج  رورس  ار  اهنآ  تشاد و  یم  تسود  یلیخ  ار  نیسح  ماما  نسح و  ماما  (ص) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  بتک  رد 
دناوخ (9). یم 

قح رد  تسا (10)و  هداهن  اهنآ  رب  ( یحو کیپ  دانتـسا  هب  ) اصخـش راوگرزب  ربمایپ  ار  نیـسح  نسح و  ماـن  هک  دـنک  یم  تیاور  هعیش 
دنزیخ (11). اپ  هب  ای  دننیشنب و  هچ  دنتسه  ماما  ، نم دنزرف  ود  نیا  : تسا هدومرف  اهنآ 

ص:30

فارشالا ص 233 هیبنتلا و  ( - 1 - 1
نودلخ ص 356 نبا  همدقم  ( - 2 - 2

ص...درلا 18 هیبنتلا و  ( - 3 - 3
،ج 2 ص 81 هرانحملا لوصفلا  ( - 4 - 4

هقرتنملا ص 30 قرفلا  ( - 5 - 5
،ج 1 ص 218 لحنلا للملا و  ( - 6 - 6

نیعلا ص 157 روحلا  ( - 7 - 7
خیراتلا ج 5 ص 126 ءادبلا و  ( - 8 - 8

،ج 1 ص 198 یفاک لوصا  ( - 9 - 9
،ج 4 ص 264 دیرفلا دقعلا  ( - 10 - 10
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همامالا ص 60 لئالد  ( - 11 - 11
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هکنیا هیجوت  رد  نایعیـش.تسا  هدش  لقتنم  شنادـنزرف  هب  يو  زا  سپ  ،و  نیـسح ماما  هب  نسح  ماما  زا  دـعب  تماما  ، نایعیـش ةدـیقع  هب 
هب یباصتنا و  تماما  : دنیوگ یم  ، دشاب یم  رتگرزب  ردارب  نسح  ماما  هکیتروص  رد  هدش  لقتنم  نیـسح  ماما  نادنزرف  هب  تماما  هنوگچ 
وا رتکچوک  ردارب  نادـنزرف  رد  ار  توبن  دـنوادخ  یـسوم  ترـضح  دوجو  اب  هکنانچ  ، درادـن لاس  نس و  هب  یطبر  تسادـخ و  نامرف 

دنناد یم  تماما  ۀتـسیاش  ار  نیدباعلا  نیز  ماما  شراوگرزب  دنزرف  ، نیـسح ماما  زا  دـعب  نایعیـش  داد (1). رارق  نوراـه  ترـضح  ینعی 
.(2)

نیز هب  هک  داد  همطاـف  شرتـخد  هب  ار  يا  هدـش  رهم  ۀـمان  ، دوـخ تداهـش  زا  شیپ  یتاـظحل  نیـسح  ماـما  هک  دـنک  یم  تیاور  ینیلک 
دنک (3). یفرعم  تماما  هب  ار  رقاب  دمحم  شرسپ  ، دوخ زا  سپ  زین  وا  هک  دومرف  حیرصت  دهدب و  نیدباعلا 

دروآ (4). درگ  مهاب  ار  تناید  هقف و  ملع و  هک  تسا  یسک  رقاب  ماما 

یم تسا (5)و  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  ار  وا  تماما  هب  طوبرم  ياهـصن  زا  یتمـسق  هدـش و  مالعا  شردـپ  فرط  زا  رقاب  ماـما  تماـما 
ضرالا و یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  دومرف و  درک و  یهاگن  وا  هب  دز  یم  مدـق  هکیلاح  رد  رقاب  ترـضح  ردـپ  : دـیوگ

نیثراولا (6). مهلعجن  همئا و  ملعجن 

.دنسانش یم  تماما  هب  ار  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  رقاب  ماما  زا  سپ  يرشع  ینثا  نایعیش 

.دوب يوقت  دهز و  هب  روهشم  تعیرش و  ماکحا  هب  مدرم  نیرتاناد  قداص  ماما 

ما (7). هدیدن  قداص  رفعج  زا  رتاناد  ار  یسک  زگره  نم  : دیوگ هفینح  وبا 

دیشک (8). رانک  تسایس  زا  یلک  هب  ار  دوخ  قداص  ماما  : دیوگ یم   nosdlanoR نسدلانور

.دسانش یم  تماما  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شدنزرف  ، قداص ماما  زا  دعب  هیماما 

ندرب ورف  ) ظـیغ مظک  اـسآزجعم و  قـالخا  وـترپ  رد  دوـب و  روهـشم  هزور  زاـمن و  ترثـک  تداـبع و  هـب  رفعج  نـب  یـسوم  ترـضح 
تسا (9). هدش  بقلم  " مظاک " هب شا  هداعلا  قوف  ( مشخ

ص:31

،ج 4 ص 47 بوشآرهش نبا  بقانم  ( - 1 - 1
دیفم ص 254 داشرا  ( - 2 - 2

یفاک ج 1 ص 303 لوصا  ( - 3 - 3
،ج 4 ص 102 تایفولاب یفاولا  ( - 4 - 4

،ج 1 ص 303 یفاک لوصا  ( - 5 - 5
.میئامن نیمز  ناثراو  اوشیپ و  ار  نانآ  ، دنا هدش  فعضتسم  نیمز  رد  هکیئاهنآ  رب  میراذگ  تنم  هک  میدرک  هدارا  ام  - *( - 6
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،ج 6 ص 45 یبهذ مالسالا  خیرات  ( - 6 - 7
هعیشلا ص 139 هدیقع  ( - 7 - 8

دیفم ص 300 داشرا  ( - 8 - 9
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هب ار  تما  يربهر  ، هدوب نم  نیشناج  نم  زا  سپ  مرسپ  : دومرف درک و  یفرعم  تماما  هب  ار  اضر  ماما  شرسپ  ، رفعج نب  یسوم  ترـضح 
تفرگ (1). دهاوخ  هدهع 

شا هرابرد  اضر  ماـما  هک  دـننک  یم  تیاور  دـندش و  دـقتعم  داوج  یقت  دـمحم  ماـما  شرـسپ  تماـما  هب  نایعیـش  ، اـضر ماـما  زا  دـعب 
مداد (2). رارق  دوخ  ياج  رد  مدیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب  ار  داوج  مرسپ  : دومرف

تماما هب  ماجنارس  يرکـسع و  نسح  ماما  شرـسپ  تماما  هب  وا  زا  دعب  یقنلا و  یلع  ماما  شرـسپ  تماما  هب  داوج  ماما  زا  دعب  نایعیش 
دوشگ ناهج  هب  هدید  ارماس  رد  ( جـع ) يدـهم ترـضح.دندقتعم  ، تسا ماما  نیمهدزاود  هک  ( جـع ) يدـهم ترـضح  شراوگرزب  رـسپ 

دنارتسگب (3). ناهج  رساترس  رب  ار  تلادع  دوش و  رهاظ  راگدرورپ  رما  هب  يزور  ات  ، تشگ دیدپان  اه  هدید  زا  سپس 

دشاب یم  (ص) مرکا لوسر  صن  قباطم  بیترت  نیا  دوش و  یم  لقتنم  رسپ  هب  ردپ  زا  هعیش  نایم  رد  تماما  ، نیسح ماما  زا  دعب  نیاربانب 
.دهد یم  لیکشت  (ص) ربمایپ زا  هدیسر  صن  طقف  طقف و  ار  هعیش  تاداقتعا  ۀیاپ  و 

هعیـش مهم  زکارم  تماعز  ، هدوب ناهج  رد  هعیـش  ۀقرف  نیرتگرزب  ، ناهج راطقا  رد  اهنآ  یگدنکارپ  ناوریپ و  ینوزف  رظن  زا  هیماما  هعیش 
.دنراد هدهع  هب  ار  ناهج  رد 

ص:32

یفاک ج 1 ص 312 لوصا  ( - 1 - 1
كردم نامه  ( - 2 - 2

همامالا ص 217 لئالد  ( - 3 - 3
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هیناسیک ب:

.تسا هیناسیک  هعیش  یلصا  ياههورگ  زا  هورگ  نیمود 

هفینح دـمحم  تماـما  هـب  یهورگ.دـمآ  دـیدپ  فـالتخا  يو  ینیـشناج  دروـمرد  نایعیـش  ناـیم  رد  (ع) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ 
.دمآ دوجو  هب  هیناسیک  هورگ  ، هنوگنیا هب  دندیورگ و 

دوب یلع  هاپس  رادمچرپ  لمج  گنج  رد  هک  دشاب  یم  (س) ارهز ۀمطافریغ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنمورب  دنزرف  هفینح  دمحم 
ماجنارـس هعیـش و  هاـگنآ  يریبز و  سپـس  ، دوب یجراـخ  تسخن  هک  دنـشاب (2) ، یم  یفقث  ةدـیبع  یبا  نـب  راـتخم  وریپ  هیناـسیک  .(1)

دش (3). یناسیک 

راتخم هاپـس  رکـشلرس  هنیرع و  مداـخ  ناـسیک  هب  ارنآ  يرذـالبا  !؟ دوش یم  هتفگ  یناـسیک  ، هفینح دـمحم  ناوریپ  هب  ارچ  مینیبب  کـنیا 
تهج هب  ، بقل نیا  هب  راتخم  نتفای  ترهـش  ببـس  دـشاب و  یم  راـتخم  بقل  ناـسیک  تسا  دـقتعم  یتخبون  تسا (4). هتـسناد  بوسنم 

یم هریمع  وبا  وا  ۀینک  "و  ناسیک " راتخم بقل  : دـیوگ یم  يدوعـسم  تسا (5). هدوب  ناـسیک  وا  ماـن  هک  تسا  هریمع  وبا  شرکـشلرس 
زا هک  دناد  یم  یهورگ  نیتسخن  ار  هیناسیک  ، دیفم خیش  تسا (6). هداد  وا  هب  (ع) یلع ترضح  ار  بقل  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  دشاب و 
هب بوسنم  ار  اهنآ  یناتـسرهش.تسا  هدوب  راتخم  نیـشیپ  مان  ناسیک  هک  تسا  دقتعم  ،و  دنتفر ههاریب  هب  هدش  فرحنم  تیادـه  هارهاش 

تسا (7). هتسناد  یلع  ترضح  مداخ  ناسیک 

تسا (8). هتسناد  ، دنتشاد تماقا  هفوک  رد  هک  هلیجب  هلیبق  زا  " ناسیک " وریپ ار  اهنآ  يریمح 

ص:33

،ج 5 ص 131 خیراتلا ءدبلا و  ( - 1 - 1
هبیتق ص 633 نبا  فراعملا  ( - 2 - 2

بالقنا ای  ماقتنا  باتک  هب  دوش  عوجر  تبسن  نیا  ندوب  تسردان  راتخم و  تیـصخش  درومرد  لحنلا ج 1 ص 197( للملا و  ( - 3 - 3
يدمحم ص 143-113 نسح  دمحم  ياقآ  دنمشناد  ردارب  یقیقحت  رثا  ، هفوک

،ج 5 ص 237 فارشالا باسنا  ( - 4 - 4
هعیشلا ص 45 قرف  ( - 5 - 5

،ج 3 ص 87 بهذلا جورم  ( - 6 - 6
لحنا ج 1 ص 196 للملا و  ( - 7 - 7

نیعلا ص 182 روحلا  ( - 8 - 8
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هکتـسنیا تسا  ملـسم  هچنآ.میـسر  یمن  يدامتعا  لباق  هجیتن  هب  هیناـسیک  هب  هقرف  نیا  يراذـگمان  تلع  درومرد  شهوژپ  قیقحت و  زا 
.دنا هدوب  هفینح  دمحم  بانج  تماما  هب  دقتعم  راتخم و  وریپ  هیناسیک  دوش و  یم  هتخانش  ناسیک  هب  راتخم 

مان هب  یهوک  رد  تسا و  هدـنز  وا  هک  دـندقتعم  نانآ  زا  یهورگ  ، دـنراد رظن  فالتخا  هفینح  دـمحم  تشذـگرد  درومرد  اه  یناسیک 
یم دوعوم  يدهم  ار  وا  هدرک  قیبطت  وا  اب  ار  يدهم  ترضح  تایاور  هورگ  نیا  دنک (1). یم  یگدنز  هنیدم  هکم و  نایم  رد  يوضر 
یم یگدـنز  يوضر  هوک  رد  وا  : دـنیوگ یم  اهنآ.دـننک  یم  لـقن  يزیگنا  تفگـش  ياهناتـساد  هفینح  دـمحم  ةراـبرد  دنرادنپ (2)،و 

نادادماب وا  كاروخ  ، دنیوگ یم  نخس  وا  اب  ناگتـشرف  ، دننک یم  یهارمه  ار  وا  پچ  فرط  زا  یگنلپ  تسار و  فرط  زا  يریـش  ، دنک
زا سپ  ار  ناهج  دنک و  روهظ  راگدرورپ  نامرف  هب  ات  دریم  یمن  تسا و  هدـنز  وا  ، دوش یم  لزان  شراگدرورپ  بناج  زا  ناهاگماش  و 

.دنک (3) نادابآ  داد  لدع و  هب  هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هکنآ 

هک دندقتعم  رگید  یخرب.دناد  یمن  ارنآ  زار  یـسک  ادخ  زج  هک  دندقتعم  یخرب  ، دنا هدرک  فالتخا  وا  ندـش  دـیدپان  ببـس  درومرد 
ناما وا  زا  ، هتفر دیزی  يوس  هب  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  وا  اریز  تسا  هدرک  سبح  يوضر  هوک  رد  تازاجم  باب  زا  ار  وا  دنوادخ 

.دنا هدرک  فالتخا  وا  زا  دعب  ماما  درومرد  ، هدش اریذپ  ار  وا  تشذگرد  رگید  یهورگ  تسا (4). هدرک  تساوخرد  همان 

: تسا نینچ  شا  همجرت  هک  دراد  يراعشا  هنیمز  نیا  رد  ، يریمح فورعم  رعاش  ، دمحم نب  لیعامسا  ، عبانم یخرب  رد 

! وا قارف  رد  ام  ياههودنا  تسا  كاندرد  هچ  ،و  وت نکاس  ياههودنا  تسا  كاندرد  هچ  يوضر  هوک  يا  "

درک (5)؟ یهاوخ  یگدنز  ام  زا  رود  هب  ، يزارد نامز  هچ  ؟و  یک هب  ات.ربمایپ  دنزرف  يا  "

ص:34

بهذلا ج 3 ص 87 جورم  ( - 1 - 1
هعیشلا ص 45 قرف  ( - 2 - 2

نیکرشملا ص 62 نیملسملا و  قرف  تاداقتعا  للملا ج 4 ص 179 و  ءاوهالا و  یف  لصفلا  ( - 3 - 3
قرفلا ص 52 نیب  قرفلا  ( - 4 - 4

( یطخ هخسن   ) گرب 102 هنیزلا  نیکرشملا ص 62، نیملسملا و  قرف  تاداقتعا  بهذلا ج 3 ص 88، جورم  ( - 5 - 5
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دیازفا (1): یم  دعب  و 

کیدزن ام  اب  هک  وت  ، تشاد یهاوخ  هگن  دیدپان  اه  هدید  زا  ار  وا  یک  هب  ات  ؟ تسا دیدپان  اه  هدید  زا  وت  نکاس  ارچ  ، يوضر هوک  يا  "
؟! یتسه

! تسا زادگ  زوس و  رد  وت  قارف  زا  ملد  ، ربمایپ هینک  مه  مانمه و  يا  یلع و  دنزرف  يا  "

دش یهاوخ  رادیدپ  يزور  وت  هک  دوش  یمن  دیدپ  ام  ياهلد  رد  يدیدرت  چیه  ، يوش دیدپان  ام  ناگدید  زا  حون  رمع  يزارد  هب  رگا  "

.(2)

دنرادنپ (3). یم  دوعوم  يدهم  نامه  ار  هفینح  دمحم  بانج  ، یناسیک هورگ  ، تسا سکعنم  زین  يریمح  راعشا  رد  هک  يروط  هب 

: تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنوش  یم  میسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  هیناسیک 

.دوش یم  هتفگ  ریرض (4) بنرک  ناوریپ  هب  هک  : هیبنرک - فلا

اهنآ.تسا هتفای  لاقتنا  مشاه  وبا  شرـسپ  هب  هفینح  دمحم  زا  تماما  دندقتعم  هک  هفینح (5) دمحم  رسپ  ، مشاه وبا  ناوریپ  : هیمشاه ب-
هب توعد  اهنآ  هلیـسو  هب  تسا و  هدـیزگرب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  سابع  نبا  ةداون  دـمحم ، ، دوخ گرم  زا  شیپ  مشاه  وبا  دـنیوگ  یم 

.تسا هتفای  لاقتنا  ناسارخ 

دنا (6). هتشادنپ  شربمایپ  یطلم  تیاور  هب  هک  ، یفقث ةدیبع  یبا  نب  راتخم  ناوریپ  : هیراتخم پ-

دنا (7). هتشادنپ  وا  نیشناج  ار  راتخم  هدش و  دقتعم  هفینح  دمحم  تماما  هب  نیسح  ماما  زا  دعب  اهنآ  هک  تسا  دقتعم  يزار  یلو 

ص:35

هیلع یـسفن  هینک  دـمحم و  یمـس  ای  یـصولا و  نبای  بیرق  تنا  یمحل و  يری  یتح  يری  کب ال  نمل  اـم  يوضر  بعـش  اـی  - *( - 1
رجه ادومغم  ارهاط  دـمحا  لآ  نم  ابیطل  کیف  نا  يوضر  بعـش  ای  بوویـس ...  هناب  سوفنلا  انم  تنقیا  حون  رمع  انع  باـغول  بوذـت 

ادوسا ارمنا و  یعاری  دیف  اداراب  الط  لح  سینالا و 
هعیشلا قرف  ( - 1 - 2

قرفلا ص 26 تالاقملا و  ( - 2 - 3
خیراتلا ج 5 ص 128 ءدبلا و  ( - 3 - 4
لحنلا ج 1 ص 201 للملا و  ( - 4 - 5

ءاوهالا ص 18 لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  ( - 5 - 6
نیکرشملا ص 62 نیملسملا و  قرف  تاداقتعا  ( - 6 - 7
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هتفای ترهش  هبیشخ  هب  ببس  نیمه  هب  دنا و  هتـشاد  تسدب  قامچ  دایز  نبا  اب  ییورردور  ماگنه  هب  هک  رتشا  میهاربا  نارای  : هیبشخ ت:
دنا (1).

تسا (2). هتشون  ار  ریبز  نب  بعصم  ، دایز نبا  ياج  هب  يدوعسم 

هک دننک  یم  لالدتـسا  دنا و  هتـسناد  سابع  نبا  ةداون  ، دمحم نآ  زا  مشاه  وبا  زا  دعب  ار  تماما  هک  هریره (3) وبا  ناوریپ  : هیدنوار ث-
تسا (4). ومع  رسپ  رب  مدقم  ومع  اریز  تسا  سابع  نآ  زا  تفالخ  (ص) مرکا لوسر  زا  سپ 

مورحم دوخ  قح  زا  ار  وا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نوچ  ، دوب ساـبع  قح  تفـالخ  : دـنیوگ یم  هدرک  لالدتـسا  ثرا (5) هیآ  هب  هیدـنوار 
دینادرگزاب (6). دمحم  ، شا هداون  هب  دنوادخ  اذل  ،و  دندرک

هدش دای  ياههورگ  نایم  رد  املـسم  تسا و  هدش  هراشا  نادـب  لحن  للم و  ياهباتک  رد  هک  دـندوب  هیناسیک  ياههورگ  نیرتمهم  اهنیا 
دـشابن راگزاس  نآ  اب  یـصنره  هک  دنتـسه  راوتـسا  هدـیقع  نیا  رد  يردـق  هب  تسا و  هتـسیاش  ربهر  کـی  يوریپ  زا  تراـبع  نید  هک 

دننک (7). یم  شلیوأت 

هب دندرگ و  یمرب  ناربمایپ  ۀمه  دراذگ و  یم  ناهج  ۀصرع  هب  اپ  رگید  رابکی  (ص) مرکا ربمایپ  : هک دندقتعم  تعجر  درومرد  هیناسیک 
ناریو ار  ماش.دزاس  یم  نک  هشیر  ار  نایفـس  یبا  لآ  دشک و  یم  ار  هیواعم  ددرگ و  یمرب  نانمؤم  ریما  ترـضح.دنروآ  یم  نامیا  وا 

دزاس (8) یم  قرغ  بآ  رد  ار  هرصب  دنک و  یم 

راتخم هک  دـشاب  لیلد  نیدـب  دـیاش  نیا  و  دنرامـش ، یم  زیاج  ادـخ  رب  ( رما هدارا و  ملع و  ماقم  رد  ) شلحارم مامت  رد  ار  ادـب  هیناسیک 
هک اجکره  داد و  یم  رارق  دوخ  راـتفگ  قدـص  لـیلد  ارنآ  دـش  یم  عقاو  شا  یئوگـشیپ  اـجکره  ، درک یم  یئوگـشیپ  هدـنیآ  درومرد 

تسا (9). هدش  لصاح  ادب  ادخ  يارب  : تفگ یم  دش ، یم  عقاو  شا  هتفگ  فالخرب 

ص:36

هسیفنلا ج 7 ص 318 قالعالا  فراعملا ص 632، ( - 1 - 1
بهذلا ج 3 ص 106 جورم  ( - 2 - 2
نییمالسالا ص 21 تالاقم  ( - 3 - 3

خیراتلا ج 5 ص 131 ءدبلا و  ( - 4 - 4
هیآ 75 ، لافنا هروس  - *( - 5

نودلخ ج 3 ص 172 نبا  ، ربعلا ( - 5 - 6
،ج 1 ص 196 لحن للم و  ( - 6 - 7

یتخبون ص 62 هعیشلا  قرف  ( - 7 - 8
لحنلا ج 1 ص 167 للملا و  ( - 8 - 9

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_36_9
http://www.ghaemiyeh.com


رگیدکی ربارب  رد  نئادم  رد  رکـشل  ود  هک  یماگنه  ، داد يزوریپ  هدعو  دوخ  رکـشل  هب  راتخم  : دیوگ یم  نینچ  ادب  ریـسفت  رد  يدادغب 
هک دندرک  هعجارم  راتخم  هب  رکشل  نارس  زا  یخرب  ، دیسر لتق  هب  رکشل  هدنامرف  دروخ و  تسکـش  راتخم  رکـشل  ، دندرک یئارآ  فص 

لصاح ادب  ، ادخ يارب  نکل  دوب و  هداد  يزوریپ  ةدعو  نم  هب  دنوادخ  : تفگ خساپ  رد  راتخم  ؟ يدوب هداد  يزوریپ  هدعو  ام  هب  هنوگچ 
دراد یم  اـپرب  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  وـحم و  دـهاوخب  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ُِتْبُثی : ُءاـ�شَی َو  ـا�م  ّللا 

�
ُه اوُـحْمَی  ۀفیرـش : هیآ  هب  هاگنآ.دـش 

درک (1): لالدتسا 

نیـشیپ میمـصت  فالخرب  مینک و  رظن  دیدجت  میدوب  هتفرگ  میمـصت  البق  هک  يزیچ  درومرد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ام  درومرد  ادـب 
ام راکفا  هک  دهد  يور  یثداوح  تسا  نکمم  هراومه  اریز  ، تسا یعیبط  رایـسب  ام  درومرد  ینعم  نیا  هب  ادـب.میریگب  يرگید  میمـصت 
زا ام  ینادان  زا  ینعم  نیا  هب  ادـب  هک  تسا  حضاورپ.میـشوپب  مشچ  دوخ  نیـشیپ  میمـصت  زا  هک  دـنک  راداو  ار  ام  دزاس و  نوگرگد  ار 

اناوت اـناد و  دـنوادخ  رب  دـناوت  یمن  زگره  ینعم  نیا  هب  ادـب  ،و  دریگ یم  همـشچرس  یلبق  میمـصت  زا  اـم  تمادـن  زا  يدـعب و  ثداوح 
تسا (2). لاحم  ادخ  رب  نآ  تسا و  صقن  لهج و  مزلتسم  نآ  هک  اریز  ، دوش ضراع 

یم ریفکت  ار  ادب  هب  نیدقتعم  ، دوخ تشادرب  قباطم  دننک و  یم  تشادرب  نینچ  ادب  زا  ، دـنریذپ یمن  دـنوادخ  درومرد  ار  ادـب  هک  اهنآ 
هک دنک  لایخ  سکره  : دیامرف یم  (ع) قداص ماما  هکنانچ  ، تساهنآ اب  قح  دشاب  نامه  زین  دنوادخ  درومرد  ادـب  ینعم  رگا  دننک (3).

دوش (4). یم  رفاک  زین  ام  ةدیقع  هب  دوش  یم  لصاح  هتشذگ  زا  تمادن  رثا  رد  ادب  دنوادخ  يارب 

دنراد داقتعا  ادب  لصا  هب  يرشع  انثا  نایعیش  همه  تسین و  هیماما  هعیش  نایم  رد  یفالتخا  ، ادب هب  داقتعا  رد  هک  تسا  دقتعم  دیفم  خیش 
تسا (5). هدیسر  موصعم  ناماما  زا  هک  دنناد  یم  یناوارف  حیحص و  ياهتیاور  ار  نآ  لیلد  و 

یم لولح  نایاوشیپ  ندـب  رد  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  لایخ  اهنآ  : دـسیون یم  یمق.دـنراد  هدـیقع  زین  خـسانت (6) لولح و  هب  هیناـسیک 
، دوب هدرک  لولح  هفینح  دمحم  ندب  رد  هک  روطنامه  ، دنک

ص:37

قرفلا ص 51 نیب  قرفلا  (39: دعر ( -) 1 - 1
هعیشلا ص 21 دیاقع  ( - 2 - 2

قرفلا ص 38 نیب  قرفلا  ( - 3 - 3
رفظم ص 45 دیاقع  ( - 4 - 4

تالاقملا ص 13 لئاوا  ( - 5 - 5
م.تسا رگید  ناسنا  ندب  هب  ، ندرم زا  دعب  ، یناسنا ، يدوجوم حور  لولح  زا  ترابع  خسانت  - *( - 6
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.تسا هدرک  لولح  رایط  رفعج  هداون  هّللا  دبع  ندب  رد  سپس 

زیاج ماـکحا  رد  خـسن  رگا  ، تسا ماـکحا  رد  خـسن  دـننام  ، راـبخا رد  ادـب  اریز  ، تسین یقرف  ادـب  خـسن و  ناـیم  هک  دوب  دـقتعم  راـتخم 
دشابن (1)؟ زیاج  رابخا  رد  ادب  ارچ  ، دشاب

نیمز يور  رد  اهنآ  ناوریپ  زا  یـسک  رگید  هدـش و  ضرقنم  نامز  تشذـگ  اـب  هک  تسا  هیناـسیک  دـیاقع  ياـهیگژیو  نیرتمهم  اـهنیا 
.دشاب هدوب  ناشدیاقع  فعض  فلتخم و  ياه  هقرف  هب  اهنآ  ندش  میسقت  ناشضارقنا  ببس  دیاش  تسا و  هدنامن 

ص:38

لحنلا ج 1 ص 198 للملا و  ( - 1 - 1
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هیدیز

.تسا هیدیز  ، هعیش یلصا  ياه  هقرف  زا  هورگ  نیموس  هیفقاو  ، هیلیعامسا ، رگید ياههورگ  -

.دنتسه دقتعم  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  ، دیز تماما  هب  هورگ  نیا 

هک دندقتعم  هکلب  ، دنناد یمن  مزال  ار  صن  ، هیماما فالخرب  دنتـسه و  رتمک  یماما  هدزاود  نایعیـش  زا  ، ناوریپ دادعت  رظن  زا  ، اه يدـیز 
همطاف ترضح  نادنزرف  نایم  رد  دیاب  تماما  هک  دندقتعم  اهنآ  درک (1)، مایق  وا  هارمه  دیاب  ، دنک مایق  اه  يرگمتـس  ربارب  رد  سکره 

: دنیوگ یم  ،و  دشاب

تـسا بجاو  اهنآ  رب  یلع  ترـضح  تعاطا  نوچمه  وا  تعاطا  ، دـنک توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـشکب و  ریـشمش  هک  یمطافره 
.(2)

دنوش یم  میـسقت  زین  يرگید  ياههورگ  هب  اهنآ.دنتـسه  هدـنکارپ  ملید  لبج و  دالب  ، نمی هلمج  زا  ، فلتخم ياهروشک  رد  اه  يدـیز 
.تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  هرابرد  ادعب  هک 

.دشاب یم  اههورگ  رگید  زا  شیپ  اهنآ  ناوریپ  هرامش  هک  دنتسه  هعیش  ياه  هورگ  نیرتمهم  هدش  رکذ  ياههورگ 

.تسا هیلیعامسا  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياههورگ  اجنیا  رد 

: هیلیعامسا

رـسپ تماما  هب  قداص  ماما  زا  دـعب  اهنآ.دـندش  ادـج  یماما  هدزاود  هعیـش  زا  (ع) قداـص رفعج  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هیلیعامـسا  هقرف 
دنا (3). هدش  دقتعم  لیعامسا  شراوگرزب 

تسا (4). هدش  نومنهر  وا  يوس  هب  ار  نایعیش  هدرک و  هراشا  لیعامسا  شرسپ  تماما  هب  (ع) قداص ماما  هک  دندقتعم  هیلیعامسا 

ص:39

هبیتق ص 622 نبا  فراعملا  ( - 1 - 1
قرفلا ص 70 تالاقملا و  ( - 2 - 2

كردم ص 79 نامه  ( - 3 - 3
( یطخ هخسن  گرب 102( ، هنیزلا ( - 4 - 4
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هدرک راـکنا  ار  وا  تشذـگرد  یلیعامـسا  هقرف  تسبورف ، ناـهج  زا  هدـید  (ع) قداـص ماـما  شردـپ  ناـمز  رد  لیعامـسا  هکنیا  هب  رظن 
.تسا هدش  هبتشم  مدرم  رب  رما  هک  دندش  یعدم  (1)

هعیاش ، لیعامـسا ناج  ظفح  يارب  ور  نیازا  تشاد  دوجو  یناج  رطخ  لیعامـسا  يارب  ساـبع  ینب  ياـفلخ  فرط  زا  : دـنیوگ یم  اـهنآ 
دندرک (2). عیاش  ار  وا  تشذگرد 

دریگب رارق  وا  نامرف  تحت  ناهج  هک  يزور  ات  دور  یمن  ایند  زا  ،و  تسا هدنز  لیعامـسا  ، اه یلیعامـسا  هدـیقع  هب  : دـیوگ یم  یتخبون 
تـسا دمحم  لآ  مئاق  نامه  وا  ، اه یلیعامـسا  هدیقع  هب  ؛ تسا هدیزگرب  تما  یئاوشیپ  هب  ار  وا  هداد و  نامرف  وا  تماما  هب  شردـپ  اریز 

.(3)

: دنک یم  میسقت  هورگ  ود  هب  ار  هیلیعامسا  يدادغب 

هکنیا اب  قداص  رفعج  ماما  دندقتعم  هک  یهورگ  ، رگید دنرادنپ و  یم  هدنز  ار  وا  دنتسه و  لیعامسا  روهظ  رظتنم  هک  یهورگ  تسخن 
يارب دـمحم  شرـسپ  تماما  هلیـسو  نیا  هب  ات  درک  بوصنم  تماما  هب  ار  وا  تفای ، دـهاوخ  تافو  وا  تایح  رد  لیعامـسا  تسناد  یم 

ددرگ (4). تباث  مدرم 

دنیوج (5). یم  يرازیب  اهنآ  زا  دنناد و  یم  رفاک  ار  یلع  ترضح  نافلاخم  اه  یلیعامسا  : دسیون یم  یطلم 

.دنرب یم  رس  هب  دنه  رد  نونکا  مه  هیلیعامسا  ناراداوه 

.دشاب یم  هیفقاو  ای  هیرفعج  هعیش  قرف  رگید  زا 

: هیفقاو

هتفرن ایند  زا  وا  هک  دنتفگ  دندرک (6)و  فقوت  ترضح  نآ  تماما  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  ، رفعج نب  یـسوم  ماما  تشذگرد  زا  سپ 
دندش (7). فورعم  هیفقاو  هب  هورگ  نیا.تسا  دمحم  لآ  مئاق  وا  درک و  دهاوخ  روهظ  يزور  هدش و  دیدپان  اه  هدید  زا  هکلب  ، تسا

هدش دقتعم  ترضح  نآ  تعجر  هب  هدرک  فقوت  رقاب  ترـضح  تماما  رد  اهنآ  زا  یهورگ  : دنوش یم  میـسقت  هورگ  دنچ  هب  اه  یفقاو 
فقوت رفعج  نب  یسوم  ترضح  تماما  رد  یهورگ.دنا 

ص:40

هیعلاوح ص 157 هعیشلا ص 89 و  قرف  ( - 1 - 1
،ج 2 ص 5 لحن للم و  ( - 2 - 2

هعیشلا ص 89 قرف  ( - 3 - 3
قرفلا ص 62 نیب  قرفلا  ( - 4 - 4
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ءاوهالا ص 18 لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  ( - 5 - 5
.دنا هتفای  ترهش  هیفقاو  هب  تهج  نیمه  زا  - *( - 6

خیراتلا ج 5 ص 128 ءدبلا و  )و  یطخ هخسن  گرب 102( ، هنیزلا ( - 6 - 7
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دنا هدشن  دـقتعم  متـشه  ماما  تماما  هب  دـنا و  هدرک  عطق  متفه  ماما  رد  ار  تماما  اریز  دوش  یم  هتفگ  زین  هیعطق  اهنآ  هب  هک  دـنا  هدرک 
.(1)

داد لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ، هدرک روهظ  دـیدرگ ، متـس  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدـنز  متفه  ماما  هک  دـندقتعم  اـهنآ 
درک (2). دهاوخ 

.دوش یم  هتفگ  زین  هیوسوم  ای  هروطعم و  ، هیعطق ۀقرف  هب 

.دنرب یم  رس  هب  وا  راظتنا  رد  ، هدرک راکنا  ار  هیکز  سفن  دمحم  هتشذگ  رد  هک  دراد  دوجو  هیدمحم  مان  هب  زین  يرگید  هورگ 

تماما هلئسم  رد  فالتخا  زا  اههورگ  نیا  دنا ، هدش  ادج  هدرب  مان  ياهکهورگ  زا  هک  میروخ  یمرب  يرگید  ياهکهورگ  هب  اجنیا  رد 
.دنا هدمآ  دوجو  هب 

هب اهنآ  ندش  ادج  لیلد  دهد و  یم  لیکشت  تماما  هلئسم  ار  هعیش  تافالتخا  يانبریز  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدش  دای  بلاطم  زا 
.تسا نیمه  فلتخم  ياههورگ 

ص:41

اجنآ ، تسا سکعرب  اقیقد  بلطم  لحن  للم و  رد  یلو  میدرک  همجرت  ار  باتک  نتم  اجنیا  رد  اـم  لحن ج 1 ص 224( للم و  ( - 1 - 1
هب دـندش  دـقتعم  اضر  ماما  شرـسپ  تماـما  هب  دـندرک و  ادـیپ  ( نیقی  ) عطق ، رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تاـفو  هب  هک  اـهنآ  : دـیوگ یم 

" نامجرتم (" دوش یم  هتفگ  " هیعطق " اهنآ
لحنلا ج 4 ص 179 للملا و  یف  لصفلا  ( - 2 - 2
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مود لصف 

هراشا

يولع توعد  یخیرات  ياه  هشیر 

نآ ياهدمآ  یپ  هفیقس و  تعیب 

نیا ساسا  داد و  يور  (ص) مرکا لوسر  تلحر  لابند  هب  هک  تسا  یفالتخا  ، هدمآ دیدپ  یمالسا  تما  نایم  رد  هک  یفالتخا  نیرتمهم 
هورگ سیئر  اب  تعیب  ددـصرد  دـندمآ و  درگ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  هفئاط  اریز  ، داد یم  لیکـشت  تفالخ  هلئـسم  ار  فالتخا 

دندمآرب (1). یجرزخ  هدابع  نب  دعس  دوخ 

کی هک  دندرک  داهنشیپ  راصنا  ماجنارس  اما  میرت ؛ هتـسیاش  امـش  زا  رما  نیا  رب  ام  هک  دنتفگ  دنداتـسیا و  اهنآ  يوررد  يور  نارجاهم 
دوش (2). باختنا  راصنا  زا  ریما  کی  نارجاهم و  زا  ریما 

يرترب دـنتفر و  هفیقـس  هب  حارج  ةدـیبع  وا  یهارمه  هب  دـندش  ربخاب  راـصنا  اـب  نارجاـهم  ییورردور  زا  رمع  رکب و  وبا  هک  یماـگنه 
تـسپ يدـصت  يارب  نارجاهم  هژیو  هب  شیرق و  ، تسا شیرق  زا  ربمایپ  نوچ  هک  دـنتفگ  دـندش و  روآداـی  اـه  هلیبق  رگید  رب  ار  شیرق 
یناسک نیتسخن  زا  ربمایپ و  هریـشع  زا  شیرق و  هریت  زا  هک  اریز  دنتـسه  رت  هتـسیاش  همه  زا  نیاربانب  دنتسه (3)،و  رت  هتسیاش  تفالخ 

دنا (4). هدش  فرشم  مالسا  هب  هک  دنتسه 

.دش ملسم  رکب  وبا  اب  تعیب  ماجنارس  تفرگرد و  یظفل  ياهیریگرد  هاگنآ 

زاـمن هب  ، نارجاـهم ناـیم  زا  رکب  وـبا  باـختنا  دوـخ و  تعیب  يارب  يو.دوـب  باـطخ  نب  رمع  داد  وا  هب  تعیب  تسد  هکیـسک  نیتـسخن 
درک (5). لالدتسا  روث  راغ  رد  (ص) مرکا ربمایپ  اب  شندوب  هارمه  (ص)و  ربمایپ ياج  رب  وا  ندرازگ 

.تفرگ تعیب  مدرم  زا  دمآ و  دجسم  هب  رکب  وبا  هاگنآ 

ص:42

لحن ج 1 ص 22 للم و  یبوقعی ج 52 132 و  خیرات  فارشالا ج 1 ص 583، باسنا  ( - 1 - 1
یبوقعی ج 2 ص 113 خیرات  ( - 2 - 2
)ص 69 یفوک میلس  ) هفیقسلا ( - 3 - 3
هسایسلا ج 1 ص 6 همامالا و  ( - 4 - 4

يربط ج 3 ص 221 خیرات  ( - 5 - 5
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نانمؤم ریما.دش  هتـشک  اجنآ  رد  درک و  چوک  ماش  هب  رمع  دهع  رد  درک (1)و  عانتما  وا  تعیب  زا  دوب  راصنا  سیئر  هک  هدابع  نب  دـعس 
هک اهدـعب.دندز  زابرـس  رکب  وبا  تعیب  زا  ، دـندوب لوغـشم  (ص ) ربمایپ نفد  نفک و  هب  هک  مشاـه  ینب  رگید  ربماـیپ و  يومع  ساـبع  و 
زا ماقم  نیا  يدصت  هب  نم  ربمایپ  صن  هب  : دومرف درک و  عانتما  تعیب  زا  ، دنک تعیب  هک  دنتـساوخ  نانمؤم  ریما  زا  دـش و  دـیدجت  تعیب 
راک : دومرف هدرک  يور  رکب  وبا  هب  هاگنآ  دنک (2). زارد  نم  يوس  هب  تعیب  تسد  رکب  وبا  هک  تسا  هتـسیاش  کنیا  ، مرت هتـسیاش  همه 

يداهن (3). اپریز  ار  ربمایپ  تیب  لها  قوقح  و  يدرکن ، تروشم  يریطخ  راک  نینچ  رد  ، يدرک هابت  ار  تما 

راک ، دورب نیب  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  (ص) ربمایپ تلحر  لابند  هب  رگا  اریز.دزیخرب  يا  هنتف  هک  مدیسرت  نکل  ،و  يرآ : تفگ رکب  وبا 
.دزیخرب یگرزب  هنتف  هک  تفر  یم  نآ  میب  تفرگ  یمن  ماجنا  تعیب 

یـسک نیتسخن  مشاه و  ینب  زاـتمم  تیـصخش  ربماـیپ و  يومعرـسپ  فرطکی  زا  وا  هک  دوب  ساـسا  نیا  رب  ناـنمؤم  ریما  ضارتعا  یلو 
رد دـندوب (5)و  رت  هتـسیاش  تفالخ  ماـقم  يدـصت  يارب  مشاـه  ینب  رگید  فرط  زا  تفگ (4)،و  کـیبل  ار  مالـسا  توـعد  هک  تسا 

ربمایپ دوب و  رترب  همه  زا  روما  ةرادا  ،و  ریبدـت نسح  ، یقالخا لئاضف  ، شنیب شناد و  رظن  زا  ناناملـسم  ۀـمه  ناـیم  رد  وا  هکنیا  تیاـهن 
دومرف (6). یم  بصن  دوخ  ياج  هب  ار  وا  ، تفر یم  ترفاسم  هب  تقوره 

هب دوخ  دـیناباوخ و  دوخ  رتسب  رد  ار  وا  رابکی  و.تفای  رارقتـسا  هنیدـم  رد  شراک  اـت  درک  بصن  دوخ  ياـج  هب  هکم  رد  ار  وا  راـبکی 
دش (7). كوبت  راپسهر  دوخ  درک و  بصن  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  وا  هکنیا  رگید.تفاتش  هنیدم  يوس 

سپ ور  نیازا.تسا  ناناملسم  روما  یتسرپرـس  تفالخ و  ماقم  يدصت  يارب  وا  یگتـسیاش  رب  ربمایپ  دامتعا  لیلد  هدش  دای  ياه  هنومن 
نانمؤم ریما  زا  هکیماگنه  ربمایپ  تلحر  زا 

ص:43

،ج 2 ص 307 بهذلا جورم  ( - 1 - 1
،ج 1 ص 11 هسایسلا همامالا و  ( - 2 - 2

،ج 2 ص 307 بهذلا جورم  ( - 3 - 3
،ج 2 ص 51 هراتخملا لوصفلا  ( - 4 - 4

،ج 2 ص 19 هوبن یلع و  ( - 5 - 5
بـصن دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  راگدرورپ  نامرف  هب  مخریدـغ  نیمزرـس  رد  عادولا  هجح  زا  تشگزاب  ماـگنه  هب  هکنیا  رتمهم  - *( - 6
فیلات " ریدـغلا " جرارپ باتک  هب  دـنا  هدرک  تبث  ار  مخریدـغ  هب  طوبرم  رابخا  هک  تنـس  لها  رداصم  عبانم و  زا  یهاگآ  يارب.دومرف 

.دییامرف هعجارم  ینیما  همالع 
يربط ص 89 ، دشرتسملا ( - 6 - 7
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يرترب درومرد  هباحص  همه  یفرط  زا  دراد (1) ؟ ییاعدا  نینچ  یسک  ام  زج  رگم  : دومرف ؟ تسا ماقم  نیا  ۀتسیاش  یسک  هچ  : دندیـسرپ
اب رمع  ارچ  هکنیا  اما  تسا (2). یلع  تواضق  رد  ام  نیرترب  : تفگ یم  رمع  هلمج  زا  دنتـشاد و  رظن  قاـفتا  شنیب  شناد و  رد  (ع) یلع

هدوب رکب  وبا  لاس  نس و  ینوزف  لیلد  هب  دیاش  ،و  تسین مولعم  یبوخ  هب  درک  تعیب  رکب  وبا  اب  دـینادرگور و  يو  زا  ، ییاهفارتعا نینچ 
.دشاب

رکب وبا  تعیب  :" تفگ احیرـص  ربنم  يالاب  زور  کی  ، دوب هدرک  شـالت  نتفرگ  تعیب  يارب  همه  زا  شیب  هفیقـس  زور  رد  رمع  هکنیا  اـب 
". تشادهگن (3) شرش  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  دوب  یشزغل 

یگتـسیاش یـسک  ربمایپ  تیب  لها  زج  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  اریز  ، دـش ور  هبور  مشاه  ینب  يوس  زا  یتخـس  شنکاو  اب  رکب  وبا  تعیب 
نیا زا  دـنا (4). هتفای  شرورپ  ربمایپ  صوصخم  تیبرت  تحت  رظن و  ریز  هدـش و  گرزب  یحو  هناخ  رد  اـهنآ  اریز  درادـن  ار  ماـقم  نآ 
رمع رکب و  وبا  ، تعیب مود  زور  رد  دندیورگ (5). بلاطیبا  نب  یلع  هب  دندز و  زاب  رس  وا  تعیب  زا  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  تهج 

.درک عانتما  وا  دنک و  تعیب  رکب  وبا  اب  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنتفر و  ربمایپ  يومع  سابع  تمدخ  هب  حارج  ةدیبع  وبا  و 

: درک ضرع  هدیسر  یلع  ترضح  تمدخ  هب  سابع  بانج  (ص) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ 

منک (6). تعیب  هدب  ار  تتسد  یلع  ای 

دماینرب و یلع  ترضح  اب  تفلاخم  ددصرد  زگره  یلو  دوب  یلع  ترضح  زا  رتگرزب  ینس  رظن  زا  دوب و  ربمایپ  يومع  سابع  هکنیا  اب 
.دندرک موکحم  ار  هفیقس  تعیب  ، راک زاغآ  زا  مشاه  ینب  همه  هک  تسا  رکذت  هب  مزال.درکن  هرجاشم  يو  اب  تفالخ  درومرد  زگره 

یتاود ذـغاک و  : دومرف درک و  رطخ  ساسحا  يرامیب  تدـش  ماگنه  هب  دوخ و  تلحر  زا  شیپ  (ص) مرکا لوسر  : دـسیون یم  یـسدقم 
تدش زا  وا  : دنتفگ یخرب.داد  يور  نارـضاح  نایم  يریگرد  هاگنآ.دیوشن  هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يا  هتـشون  ات  دیروایب 

و ... تسا (7) يرامیب  تدش  زا  ، هن : تفگ رمع.دیسرپب  شدوخ  زا  : دنتفگ یخرب  دیوگ  یم  نینچ  درد 

ص:44

هسایسلا ج 1 ص 4 همامالا و  ( - 1 - 1
،ج 2 ص 17 هوبن یلع و  ( - 2 - 2

يربط ج 3 ص 205 خیرات  ( - 3 - 3
هفیقسلا ص 84 ( - 4 - 4

،ج 2 ص 138 یبوقعی خیرات  ( - 5 - 5
،ج 2 ص 48 هراتخملا لوصفلا  هسایسلا ج 1 ص 4 و  همامالا و  ( - 6 - 6

،ج 5 ص 59 خیراتلا ءدبلا و  ( - 7 - 7
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.دیسیونب نانمؤم  تحلصم  هب  انب  ار  هتشون  نآ  تساوخ  یم  ربمایپ  هک  تسا  یهیدب 

.دندیشوک تعیب  دییأت  رد  دنتفریذپ و  ارنآ  هیما  ینب  زا  یخرب  اما  ، دندیزگ يریگ  هشوگ  دندرک و  در  ار  تعیب  مشاه  ینب  لاحره  هب 

اجک رکب  وبا  : تفگ سپس  ، وا ریغ  اب  هن  دنک و  تعیب  یلع  اب  دهاوخ  یم  هک  درک  راهظا  دمآ و  یلع  شیپ  نایفس  وبا  : دسیون یم  يربط 
منک (1). تعیب  هدب  ار  تتسد.یلع  يا.دیا  هدش  مورحم  دوخ  قح  زا  هک  دیتسه  سابع ) یلع و  ) امش عقاورد  ، اجک ماقم  نیا  و 

.تفریذپن ار  وا  تعیب  تهج  نیمه  هب  تسا و  هنتف  نتخیگنارب  ددصرد  وا  هک  تفایرد  دوخ  شنیب  قمع  اب  نانمؤم  ریما 

تخادرپ (2). میرک  نآرق  میظنت  يروآدرگ و  هب  تسشن و  شا  هناخ  جنک  (ع) یلع ترضح  ، رکب وبا  اب  تعیب  زا  دعب 

ترـضح هناخ  رد  دـندوب  هدـیورگ  یلع  ترـضح  هب  هکینارجاهم  راصنا و  رگید  هارمه  هدـیزگرب (3) ار  ینیـشن  هشوـگ  ریبز  هحلط و 
.دندز نصحت  هب  تسد  حالطصا  هب  دندمآ (4)و  درگ  همطاف 

ار هفیلخ  نامرف  رمع.دنک  دربن  اهنآ  اب  دندرک  تمواقم  رگا  ،و  دـنک نوریب  ارهز  ترـضح  هناخ  زا  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  ار  رمع  رکب  وبا 
باطخ رـسپ  يا  : دومرف درک  هدهاشم  ار  وا  نوچ  همطاف  ترـضح.دزیرب  اهنآ  رـس  رب  دنزب و  شتآ  ار  هناخ  هک  دروآ  مزیه  درک و  ارجا 

همه هک  یهار  زا  دینکن و  ادج  ناناملـسم  رگید  زا  ار  دوخ  هار  امـش  هکنیا  رگم  ، يرآ : تفگ ؟ ینزب شتآ  ار  ام  هناخ  هک  يا  هدمآ  ایآ 
دیورب (5). زین  امش  دنور  یم 

هنرگو دندوب  هدرب  یپ  وا  نارای  یلع و  ترضح  هژیو  هب  مشاه و  ینب  تعیب  تیمها  هب  اهنآ  هک  تسادیپ  الماک  ، هناروسج مادقا  نیا  زا 
هناخ زا  کی  کی  ، دندوب هدمآ  درگ  یلع  ترضح  هناخ  رد  هک  اهنآ.دندش  یمن  لسوتم  ییاههار  نینچ  هب  اهنآ  زا  نتفرگ  تعیب  يارب 

زا دـعب.دیزرو  رارـصا  دوخ  عانتما  رب  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  رگم  دندش (6)، لیـسگ  هفیلخ  اب  تعیب  يارب  ، هدش هدیـشک  نوریب  (ع) یلع
بیترت يارب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  مامت  نانمؤم  ریما  ، نیا

ص:45

،ج 3 ص 309 يربط خیرات  ( - 1 - 1
،ج 2 ص 152 یبوقعی خیرات  هسایسلا ج 1 ص 12،و  همامالا و  فارشالا ج 1 ص 78، باسنا  هفیقسلا ص 72، ( - 2 - 2

،ج 1 ص 573 فارشالا باسنا  ( - 3 - 3
،ج 2 ص 138 یبوقعی خیرات  ( - 4 - 4

،ج 4 ص 259 دیرفلا دقعلا  ( - 5 - 5
،ج 2 ص 141 یبوقعی خیرات  ( - 6 - 6
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يرتش رب  ارنآ  ، تفای نایاپ  نآ  شراگن  هک  یماگنه  دومرف (1)و  لودبم  دوخ  كرابم  طختسد  هب  نآ  شراگن  میرک و  نآرق  میظنت  و 
نآرق ، زور نآ  تاناکما  اب  نانمؤم  ریما  ما (2). هدروآ  درگ  ارنآ  هک  تسا  میرک  نآرق  نیا  : دومرف درک و  هضرع  ناناملسم  رب  هدرک  راب 

.تسین نشور  اقیقد  نآ  لحم  ، یخیرات عبانم  رد  هک  دوب ، هدروآ  درگ  دلجم  تفه  رد  ار 

تفرگ (3). تعیب  يو  زا  دوب  يا  هلیسوره  هب  تفر و  نانمؤم  ریما  يوس  هب  رکب  وبا  سپس 

رگا هک  دـید  ، تفرگ ماجنا  رکب  وبا  رب  تعیب  دـش و  سویأم  دوخ  قح  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  یماگنه  ناـنمؤم  ریما  دـسر  یم  رظن  هب 
نایم زا  ناناملسم  قافتا  داحتا و  ددرگ و  ناناملـسم  نایم  رد  فالتخا  بجوم  تسا  نکمم  ، دزروب رارـصا  ندرکن  تعیب  رد  نانچمه 

ار وا  تعیب  ددـنبب (4) ناشیدـنادب  نانمـشد و  يور  هـب  ار  هار  هـکنیا  يارب  نیارباـنب.دریگب  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نـید  ساـسا  دورب و 
دومرفن (5). غیرد  يرکف  کمک  هنوگچیه  زا  يرکشل  يروشک و  مهم  لئاسم  رد  تفریذپ و 

هب دـنکن (6) تعیب  هک  تساوخ  یم  وا  زا  تیعطاق  اب  زین  همطاف  درکن و  تعیب  ، دوب تایح  دـیق  رد  ارهز  همطاف  هکینامز  ات  ناـنمؤم  ریما 
يزیچ زگره  ناربمایپ  ام  :" تسا هدینـش  ربمایپ  زا  هک  دروآ  یم  هناهب  ،و  درک یم  عانتما  وا  هب  كدف (7) ياطعا  زا  هفیلخ  هک  صوصخ 

اب دوب  هدنز  ات  دوب و  نیگمـشخ  وا  رب  ارهز  همطاف  تهج  نیا  زا  تسا (8)" هقدص  دنامب  ام  زا  هچره  میراذـگ و  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا 
تفگن (9). نخس  وا 

هفیلخ هب  شتیصو  قبط  درک و  نفد  هنابش  ار  وا  نانمؤم  ریما  ، تسبورف ناهج  زا  هدید  (ص) ربمایپ تلحر  زا  دعب  هام  شـش  ارهز  همطاف 
دادن (10). عالطا 

ص:46

هفیقسلا ص 72 ( - 1 - 1
،ج 2 ص 152 یبوقعی خیرات  ( - 2 - 2

( - 3 - 3
3: هدئام ( - 4 - 4

،ج 2 ص 21 هوبن یلع و  ( - 5 - 5
،ج 1 ص 586 فارشالا باسنا  ( - 6 - 6

نادبلا ص 20 حوتف  ، زاجح رد  تسیا  هیرق  مسا  كدف  ( - 7 - 7
نیا ندوـب  یلعج  ، ینآرق هیآ  نیدـنچ  هب  دانتـسا  اـب  دوـمرف  حاـضیتسا  ار  هفیلخ  هک  دوـخ  فورعم  هبطخ  رد  همطاـف  ترـضح  - *( - 8

" نامجرتم " .دوش هعجارم  ردص  هّللا  تیآ  دیهش  زا  " خیرات رد  كدف  " جرارپ باتک  هب.درک  المرب  ار  ثیدح 
يربط ج 3 ص 207 خیرات  ( - 8 - 9

ربماـیپ تلحر  زا  دـعب  زور  اـی 95  ،75 و  ارهز ترـضح  تداهـش  ، تیب لها  تایاور  قباطم  ص 320(و  ،ج 3  دیرفلا دـقعلا  ( - 9 - 10
" نامجرتم (" دوب
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نیا یلو  تفرگ (1) رارق  یـسایس  لـماک  ياوزنا  رد  ، همطاـف تلحر  زا  سپ  هک  دوب  نیا  ناـنمؤم  ریما  تعیب  ببـس  : دـسیون یم  يربـط 
.دوب میرک  نآرق  يروآ  عمج  افرص  ینیشن  هناخ  زا  یلع  فده  اریز  تسین  تسرد  بلطم 

زا يریگولج  نیملسم (2)و  تحلصم  يارب  اهنت  هک  تسا  دقتعم  دریذپ و  یمن  دش  تعیب  زا  ریزگان  یلع  هک  ار  بلطم  نیا  دیفم  خیش 
درک (3). تعیب  هنتف  زورب 

يدرک و بلـس  ام  زا  ارنآ  وت  هک  تسام  نآ  زا  تفالخ  هک  مرادن  يدیدرت  : دومرف تعیب  ماگنه  هب  نانمؤم  ریما  : دیوگ یم  هبردـبع  نبا 
یتفرگ (4). هدیدان  ار  ام  قباوس 

تفـالخ و هاگتـسد  نـتخیر  مـهرد  يارب  دنتـسناد ، یم  رت  هتـسیاش  تفـالخ  يارب  ار  دوـخ  هـک  مشاـه  ینب  ، هفیقــس ناتــساد  زا  سپ 
.دندز شروش  هب  تسد  تیب  لها  ةدش  بصغ  قوقح  ندنادرگزاب 

تافو زا  شیپ  (ص) مرکا ربمایپ  هک  دش  هتفگ  تشگ و  حرطم  نآ  ندوب  یباصتنا  تابثا  یباختنا و  هویش  ندرک  موکحم  هلئـسم  هاگنآ 
تسا (5). بلاطیبا  نب  یلع  وا  نیشناج  هک  تسا  هدرک  حیرصت  دوخ 

ص:47

،ج 3 ص 208 يربط خیرات  ( - 1 - 1
دیفم ص 17 داشرا  ( - 2 - 2

،ج 2 ص 21 هوبن یلع و  ( - 3 - 3
،ج 4 ص 260 دیرفلا دقعلا  ( - 4 - 4

ربتعم كردم  اهدص  زا  ، ینیما همالع  موحرم  راکهاش  " ریدـغلا " جرارپ باتک  رد  ار  تفالخ  رب  بلاطیبا  نب  یلع  بصن  عبانم  ( - 5 - 5
" مجرتم " .دیئامرف هعلاطم  تنس  لها 
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بلاطیبا نب  یلع  ترضح  تیصخش 

یم ردارب  ار  وا  ربمایپ.درک  يرپس  ار  یکدوک  نارود  (ص) مرکا ربمایپ  یتسرپرس  تحت  ، تلاسر نامدود  توبن و  هناخ  رد  نانمؤم  ریما 
.درک یم  ناوارف  شالت  شتیبرت  رد  دناوخ و 

نیمز رب  یناشیپ  ادخ  زج  يدوبعم  چیه  ربارب  رد  دیتسرپن و  تب  زگره.دیناود  هشیر  شلد  قامعا  رد  یقیمع  نامیا  یکدوک  يادتبا  زا 
.دوب ربمایپ  روایورای  رانک و  رد  ، اهیراتفرگ مامت  رد.دییاسن 

دیورگ (1). مالسا  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دوخ  دش و  اریذپ  ار  مالسا  ، یکدوک رد 

دودح 10،و رد  یسدقم (3) رد 15،و  ارنآ  هبردبع (2) نبا.تسا  فالتخا  ندروآ  مالسا  ماگنه  هب  ترضح  نآ  فیرـش  نس  درومرد 
.تسا هتشون  یگلاس  رد 11  ارنآ  جرفلا (4) وبا 

سپ نارگید  اریز  ، دوب هقباس  یب  بارعا  نایم  رد  هلئسم  نیا  ،و  تفریذپ ار  مالسا  ، یکدوک رد  وا  هکتسنیا  تسا  ملسم  هچنآ  لاحره  هب 
.دنتفریذپ ار  مالسا  ششوک  شالت و  اهلاس  زا 

اب هک  تسا  یسک  نیتسخن  هک  شیومعرـسپ  صوصخ  هب  دوخ  تیب  لها  نایم  رد  (ص) مرکا لوسر  ریثأت  نازیم  هب  میناوت  یم  اجنیا  زا 
میربب (5). یپ  ، تفریذپ ار  شتوعد  دناوخ و  زامن  ربمایپ 

یلمع هـچ  نـیا  : دیــسرپ نآ  ماـمتا  زا  سپ  دوـب ، زاـمن  لوغــشم  ربماـیپ  ، دـش هجیدــخ  هناـخ  دراو  ناـنمؤم  ریما  : دــسیون یم  يدــقاو 
توعد نیئآ  نیا  شریذـپ  هب  ارت  نم  : دومرف هاگنآ.تسا  هدـیزگرب  ارنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ینید  ياـهتدابع  زا  یکی  نیا  : دومرف ؟ تسا

.منک یم 

رگا : دومرف دوـش  شاـف  زار  نیا  تساوـخ  یمن  هک  ربماـیپ.منک  یم  وـگتفگ  مردـپ  اـب  مرادـن  یتاـعالطا  هنیمز  نیا  رد  نم  : تفگ یلع 
.نکن وگزاب  یسک  اب  ارنآ  ، يریذپب ار  متوعد  یتساوخن 

ص:48

دشرتسملا ص 139 ( - 1 - 1
،ج 4 ص 311 دیرفلا دقعلا  ( - 2 - 2

خیراتلا ج 5 ص 73 ءدبلا و  ( - 3 - 3
نیبلاطلا ص 26 لتاقم  ( - 4 - 4

،ج 1 ص 112 فارشالا باسنا  ( - 5 - 5
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تفاتش و ربمایپ  هاگشیپ  هب  نادادماب.تفرگ  ندیشخرد  شلد  رد  یهلا  رون.تفرورف  هشیدنا  رد  حبص  هب  ات  ار  بش  نآ  یلع  ترـضح 
دش (1). فرشم  مالسا  فرش  هب 

دوب وا  رادمچرپ  ادخ و  ربمایپ  رانک  رد  تخس  ياهزور  اهگنج و  مامت  رد  دوب (2)،و  ناگمه  دزنابز  نانمؤم  ریما  يروالد  تعاجش و 
دوخ ياـج  هب  هنیدـم  رد  ار  وا  ، كوبت گـنج  هب  تمیزع  ماـگنه  ربماـیپ  اریز  ، دوب ربماـیپ  داـمتعا  دروم  همه  زا  شیب  ناـنمؤم  ریما  .(3)

.دیناباوخ دوخ  رتسب  رد  ار  وا  دیناشوپ  وا  هب  ار  دوخ  ياهسابل  هنیدم  هب  ترجاهم  ماگنه  ای  درک و  نییعت 

غیرد نیملـسم  حلاصم  نایب  زا  ترـضح  نآ  دندرک و  یم  تروشم  ترـضح  نآ  اب  مهم  ياهراک  رد  افلخ  (ص) ربمایپ تلحر  زا  سپ 
هفیلخ.دش یهاوخ  زوریپ  امتح  هک  نک  مادقا  : دومرف ترضح  ؛ درک تروشم  ترضح  نآ  اب  مور  گنج  درومرد  لوا  هفیلخ.درک  یمن 

دهد (4). تراشب  ریخ  هب  ارت  دنوادخ  : تفگ

ۀتـسجرب تافـص  رگید  توتف و  يدرمناوج و  تغالب ، تحاـصف و  ، شنیب شناد و  رد  ، يروـالد تعاجـش و  زا  هتـشذگ  ناـنمؤم  ریما 
.تشاد يرترب  ربمایپ  نارای  رگید  رب  ، یناسنا

مالـسا سدـقم  نید  میرح  زا  عافد  هار  رد  اوق  مامت  اب  تدـم  نیا  مامت  رد  درک (5)و  تفالخ  هام  هن  لاس و  راهچ  تدـم  ناـنمؤم  ریما 
.تشادرب ماگ 

.دندرک راداو  تعیب  شریذپ  هب  ار  وا  یمالسا  تما  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ 

یمالـسا فیاوط  رگید  رب  دوخ  نادنواشیوخ  نتـشاد  مدقم  ار  اهنآ  نیرتمهم  ناوت  یم  تسا و  دایز  نامثع  ندـش  هتـشک  ياه  هزیگنا 
.درمشرب

نیا.درک یم  دییأت  ار  نامثع  نافلاخم  هکنیا  هب  دننک  یم  مهتم  ار  نانمؤم  ریما  یخرب 

ص:49

یم زامن  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  تثعب  زا  شیپ  لاس  هس  ناـنمؤم  ریما  ، یعیـش ياـهتیاور  ساـسارب  ص 72( خیراتلا ج 5  ءدـبلا و  ( - 1 - 1
دنوادـخ ، دـش هتـشادزاب  ریـش  زا  ربماـیپ  هـک  يزور  زا  : دـیامرف یم  هـبطخ 192 ) هغـالبلا  جـهن  ) هعـصاق هـبطخ  رد  ناـنمؤم  ریما.درازگ 

ار ادخ  وا  تیبرت  تحت  مرکا  ربمایپ  داد و  یم  دای  وا  هب  ار  یناسنا  هتـسجرب  تافـص  هک  تشامگ  وا  تیبرت  يارب  ار  هتـشرف  نیرتگرزب 
يارب دـیدرت  رگید  نایب  نیا  يور.مدرک  یم  يوریپ  وا  زا  ، دراد یمرب  ماگ  ردام  ياپ  هباپ  هک  یکدوک  ناس  هب  نم  درک و  یم  تداـبع 

" نامجرتم (" .دورورف هشیدنا  رد  حبص  هب  ات  ار  بش  ای  دنک و  تروشم  شردپ  اب  ات  دوبن  یقاب  نانمؤم  ریما 
هباصالا ج 2 ص 501 ( - 2 - 2

هوبن ص 17 یلع و  ( - 3 - 3
یبوقعی ج 2 ص،14 خیرات  ( - 4 - 4

دیرفلا ج 4 ص 311 دقعلا  هسایسلا ج 1 ص 161 و  همامالا و  ( - 5 - 5

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_49_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_49_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_49_5
http://www.ghaemiyeh.com


دـش و تعیب  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  ناـمثع  زا  شیپ  ، يرفن شـش  ياروـش  سلجم  رد  ـالوا  اریز  ، دـشاب تسرد  دـناوت  یمن  بـلطم 
هک داد  روتـسد  نیـسح  نسح و  شدنمورب  دنزرف  ود  هب  نانمؤم  ریما  دنتفرگ ، گنت  نامثع  رب  ار  هصرع  هک  یماگنه  ایناث  تفریذـپن و 

دننک (1). عافد  وا  زا  دنورب و  نامثع  هناخ  رد  هب  ، هتفرگ تسد  هب  ریشمش 

دـمآ و نوریب  هناـخ  نورد  زا  نسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد.دـنتخاس  قیرح  همعط  ارنآ  هتخیر  ناـمثع  هناـخ  هب  مدرم  : دـسیون یم  يربـط 
میاـهنآ هورگ  زا  نم  هن  تسنم و  نیئآ  اـهنآ  نیئآ  هن.درک  یم  زاربا  ثداوح  نیا  زا  ار  دوخ  ندوبن  دونـشوخ  هک  دوـمرف  داریا  یتاـنایب 

درک (3)و مالعا  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  ار  دوخ  تیاـضر  مدـع  ، تعیب شریذـپ  زا  سپ  دوخ  هبطخ  نیتسخن  رد  زین  ناـنمؤم  ریما  .(2)
زج یـسک  دـنورب  منهج  هب  رگا  موش و  یمن  تشهب  دراو  ناـنآ  هارمه  نم  دـنورب  تشهب  هب  ناـمثع  نـالتاق  رگا  ادـخ  هب  : تفگ نینچ 

.تسا نامثع  نوخ  زا  (ع) یلع تئارب  هاوگ  نیرتهب  هلمج  نیا.دوب  مهاوخن  اهنآ  هارمه  نم  هدوبن و  نامثع  نالتاق 

تیامح رد  (ع) یلع شقن  زا  نامثع  ، دوب هناخ  نورد  رد  عافد  يارب  نسح  ماما  ، نارگـشروش فرط  زا  نامثع  هناخ  هرـصاحم  ماگنه  هب 
.دوش یم  بوسحم  نامثع  نوخ  رد  یلع  تلاخد  مدع  رب  يرگید  لیلد  زین  نیا  درک (4). شیاتس  وا  زا 

ریزارـس یلع  هناخ  يوس  هب  تعیب  يارب  تیعمج  لیـس  وا  ندـش  هتـشک  اب  دنتـشک و  شا  هناـخ  رد  ار  ناـمثع  نارگـشروش  لاـحره  هب 
مهم نـیا  هـب  ار  مالـّـسلا  هـیلع  یلع  قاـفتا  هـب  هورگ و  هورگ  تـما  هـمه  هاـگنآ  هنیدـم و  ناناملــسم  ادـتبا  ، ناـیرج نـیا  زا  دــعب.دش 

.تفرگ ماجنا  نطاب  تیاضر  رطاخ و  بیط  اب  تعیب  مسارم.دندرپس  وا  هب  تعیب  تسد  ، هدیزگرب

یخیرات عبانم  همه  دـندیزرو (5). تردابم  ترـضح  نآ  تعیب  هب  نارگید  زا  شیپ  ریبز  هحلط و  هک  دـهد  یم  ناـشن  یخیراـت  عباـنم 
.درک تعیب  ترضح  نآ  اب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  ءزج  هحلط  هک  دنراد  حیرصت 

درک (6). تعیب  ادعب  اما  ، تشاد دیدرت  تعیب  رد  تسخن  هحلط  : دیوگ یم  يرهر 

ص:50

،ج 5 ص 69 فارشالا باسنا  ( - 1 - 1
مامش رامط  یلا  ریسا  یتح  مهنم  انا  ینید و ال  مهنید  ،ج 4 ص 388-ال  يربط خیرات  ( - 2 - 2

،ج 4 ص 302 دیرفلا دقعلا  ( - 3 - 3
،ج 4 ص 392 يربط خیرات  ( - 4 - 4

دیرفلا ج 4 ص 291 دقعلا  هسایسلا ج 1 ص 48 و  همامالا و  ( - 5 - 5
يربط ج 5 ص 429 خیرات  ( - 6 - 6
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يربـهر هب  " نانارـسوه " زا يا  هتـسد  تشگ و  رهاـظ  فـالتخا  ياـه  هشیر  دـعب  اما.دـندرک  تـعیب  وا  اـب  ناناملـسم  هـمه  لاـحره  هـب 
.دندرک نامثع  نوخ  هب  مهتم  ار  ترضح  ، هتشادرب شروش  هب  رس  هشیاع  ریبز و  ، هحلط

تـشاد یمن  تسود  ار  وا  زگره  تشاد و  یـصخش  ضرغ  یلع  ترـضح  اب  اما  دـمآ  یم  رامـش  هب  تیب  لها  زا  دوخ  هکنیا  اب  هشیاـع 
سوه هحلط  دوش (2)و  هداد  وا  هب  قارع  يرادناتسا  هک  تساوخ  یم  ریبز.دوب  اهنآ  یبلط  تسایر  ، ریبز هحلط و  تفلاخم  لیلد  اما  .(1)

رظندـیدجت دوخ  ۀتـساوخ  رد  اهنآ  هاگنآ.درکن  نیمأـت  ار  اـهنآ  هتـساوخ  ناـنمؤم  ریما  یلو.دـینارورپ  یم  رـس  رد  ار  نمی  يرادناتـسا 
دشن (4). تقفاوم  اهنآ  اب  هک  دندرک (3) هدنسب  هفوک  هرصب و  يرادنامرف  هب  دندرک و 

هب نوچ  دوب و  ماقم  هاج و  ،و  لاـنم لاـم و  هب  ندیـسر  يارب  ناـنمؤم  ریما  اـب  ریبز  هحلط و  تعیب  هک  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  اـجنیا  زا 
.دنداهن شروش  هب  رس  ، دندیسرن دوخ  فده 

فص هب  تشگزاب و  هکم  هب  گنرد  یب  ، دش هاگآ  نانمؤم  ریما  اب  تعیب  رارقتسا  نامثع و  ندش  هتشک  زا  هنیدم  هکم و  هار  نیب  هشیاع 
.دش نامیپ  مه  یلع  ترضح  اب  دربن  يارب  ریبز  هحلط و  اب  هاگنآ.تسویپ  نافلاخم 

تـشاد ربخ  نانآ  فدـه  زا  نانمؤم  ریما  دـندرک ، هزاجا  بسک  نانمؤم  ریما  زا  هرمع  جـح  ماـجنا  هناـهب  هب  ریبز  هحلط و  هک  یماـگنه 
رد دنتـسب و  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  دربن  يارب  دندرک و  تاقالم  هشیاع  اب  هتفر  هکم  هب  ، ترـضح نآ  ینیب  شیپ  قبط  زین  ماجنارـس  .(5)

.دنتخادنا هار  ار  لمج  گنج  تیاهن 

تخادرپ شیرق  کیرحت  هب  دز و  همیخ  مارحلا  دجسم  رد  ، هکم هب  تشگزاب  زا  سپ  هشیاع 

ص:51

هوبن ص 29 یلع و  ( - 1 - 1
هسایسلا ج 1 ص 51 همامالا و  ( - 2 - 2

،ج 4 ص 453 يربط خیرات  ( - 3 - 3
ناـنآ اـب  ار  يرادناتـسا  دـهع  درک و  بوـصنم  نیرحب  هماـمی و  هب  ار  ریبز  نمی و  هب  ار  هحلط  ، یلع ، یبوـقعی لـقن  هب  اـنب  یلو  - *( - 4
باب زا  هن  متخاس  بوصنم  ناناملسم  روما  هرادا  هب  ار  امـش  نم  دومرف : یلع  ، يدرک محر  هلـص  دوخ  ناشیوخ  زا  هک  : دنتفگ نانآ.داد 

ماـما.يدرک ملظ  اـم  قح  رد  وت  هک  دـنتفگ.دومرف  تمدـخ  ار  ناـنآ  تفرگ و  ناـنآ  زا  ار  يرادناتـسا  هماـن  سپـس  یـشیوخ و  موق و 
" نامجرتم  " یبوقعی ج 2 ص 180 خیرات.دوب  امش  اب  می  يأر  نم  ، دیدیزرو یمن  رتشیب  عمط  رگا  : دومرف

يربط ج 4 ص 444 خیرات  یبوقعی ج 2 ص 209 و  خیرات  ( - 4 - 5
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هتخیر گـنج  حرط  دـندمآ (2)و  درگ  هشیاع  هناخ  رد  یلع  ترـضح  نانمـشد  تخاـس (1). مهتم  ناـمثع  نوخ  هب  ار  ناـنمؤم  ریما  و 
ماقتنا حرط  زا  نانآ  فده  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنتفر (3). هرصب  يوس  هب  هتشاد  هرـصب  رد  ریبز  هک  یناهاوخاوه  لیلد  هب  هاگنآ.دش 

یتسرپرـس زا  سپ  هک  دش  نیا  ناناملـسم  فالتخا  هجیتن.دوب  بلاطیبا  نب  یلع  طوقـس  تفالخ و  رب  شروش  اهنت  ، نامثع نوخ  يریگ 
.درک یم  یشوپ  مشچ  هلئسم  زا  وا  یلو  ، دنتفرگ وا  اب  گنج  هب  میمصت  دندرک و  مایق  ، وا دض  رب  شنانمشد  ، یلع

رای ود  یبتجم و  نسح  ماما  شدـنمورب  دـنزرف  هاگنآ.دـش  هاگآ  هرـصب  يوس  هب  ناـفلاخم  تمیزع  زا  هک  دوب  هنیدـم  رد  ناـنمؤم  ریما 
جیـسب اهنآ  اب  گنج  يارب  ار  هفوک  مدرم  ات  تشاد  لیـسگ  هفوک  يوس  هب  ار  صاـقو  یبا  نب  هیتع  نب  مشاـه  رـسای و  راـمع  شیاـفواب 

دنتـشارفارب و ار  اه  مچرپ  ، دندش دربن  هدامآ  هفوک  مدرم  دوب (4). هفوک  رادناتسا  نامثع  فرط  زا  يرعشا  یـسوم  وبا  مایا  نآ  رد.دننک 
تسا (6). هتسناد  رفن  هبردبع 7000  نبا  هتشون (5)و  رفن  ار 9650  هفوک  رکشل  هرامش  هبیتق  نبا.دنتسارایب  ار  اهفص 

شقن قارع  هب  نتفر  يارب  ریبز  هحلط و  کـیرحت  رد  هیواـعم  ناـیم  نیا  رد  دوب (7). رماع  نب  هّللا  دبع  هرـصب  رادناتـسا  اهزور  نآ  رد 
درک (8). یم  يزاب  ار  یمهم 

رد رکـشل  ود  هک  یماگنه  دوب (9). نانمؤم  ریما  رـسپ  ، هفینح دمحم  تسد  رد  مالـسا  مچرپ  دش و  هرـصب  راپـسهر  نانمؤم  ریما  رکـشل 
نانمؤم ریما  تعاطا  هب  هک  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  هظعوم  ار  اهنآ  دوخ  یقطنم  مرگ و  نانخس  اب  هفینح  دمحم  ، دنتفرگ رارق  مه  ربارب 

.دشن (10) عقاو  رثؤم  اهنآ  درس  نهآ  رد  وا  مرگ  سفن  یلو.دنشکب  ینامرفان  نایغط و  زا  تسد  دندرگرب و 

ار یمخز  زگره  هک  داد  ناـمرف  دوـخ  هاپـس  هب  ناـنمؤم  ریما.تفرگرد  یتخـس  گـنج  دنداتـسیا و  مه  يوررد  يور  هاپـس  ود  هاـگنآ 
.دیدرگ ماعو  صاخ  دزنابز  نانمؤم  ریما  هنامیرک  تسایس  دننکن (11)، جارات  ار  یلام  دنشکن و 

ص:52

فارشالا ج 5 ص 91 باسنا  ( - 1 - 1
يربط ج 4 ص 453 خیرات  ( - 2 - 2

كردم ص 452 نامه  ( - 3 - 3
لاوطلا ص 144 رابخالا  ( - 4 - 4
كردم ص 145 نامه  ( - 5 - 5

،ج 4 ص 313 دیرفلا دقعلا  ( - 6 - 6
،ج 4 ص 452 يربط خیرات  ( - 7 - 7

،ج 5 ص 211 خیراتلا ءدبلا و  ( - 8 - 8
،ج 4 ص 313 دیرفلا دقعلا  ( - 9 - 9
لاوطلا ص 144 رابخالا  ( - 10 - 10

كردم نامه  ( - 11 - 11
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گنج.درک یم  يربهر  (ع) یلع ترـضح  هیلع  ار  گـنج  ، هتـسشن هواـجک  لـخاد  رد  یئوم  خرـس  رتش  زارف  رب  هشیاـع  گـنج  نیا  رد 
.دنام ياج  هب  فرطود  زا  یناوارف  ياه  هتشک  تفرگرد و  یتخس 

ماقرا نیا  زا  تسا (2). هتسناد  رفن  ارنآ 13000  يدوعسم  هتشون (1) و  رفن  ار 20000  لمج  گنج  ناگدش  هتشک  هرامش  هبردبع  نبا 
هرصب و رد  يرایسب  ياه  هداوناخ  هدش و  هتشک  تهج  یب  يرایسب  ناناملـسم  هدوب و  الاب  رایـسب  نیلوتقم  هرامـش  هک  دوش  یم  نشور 

دندش (3). شوپهایس  رادازع و  هفوک 

تسا (4). هدش  هتخانش  لمج  گنج  مان  هب  خیرات  رد  هک  دوب  یگنج  ياهدمآ  یپ  زا  زیگنارثأت  تاعیاض  نیا  همه 

هب نانمؤم  ریما  فرط  زا  ( هشیاـع ) اـهنآ یقوس  دـندش و  هتـشک  گـنج  نیمه  رد  ( ریبز هحلط و  ) گـنج نیا  هناـگ  هس  ناربهر  زا  نت  ود 
دش (5). هداتسرف  هنیدم  يوس  هب  رتمامت  هچره  یمارتحا  اب  تفرگ و  رارق  وفع  دروم  (ص) مرکا ربمایپ  مارتحا 

یناسنا و قوف  ياهتلیـضف  گرزب و  حور  لیلد  هشیاع ، هنامـصخ  هناتخـسرس و  ياهـشالت  همهنآ  ربارب  رد  نانمؤم  ریما  هنامیرک  راـتفر 
.دشاب یم  ترضح  نآ  ریذپان  فصو  يراوگرزب 

ص:53

،ج 4 ص 326 دیرفلا دقعلا  ( - 1 - 1
فارشالا ص 295 هیبنتلا و  ( - 2 - 2

هوبن ص 55 یلع و  ( - 3 - 3
هب گـنج  نـیا  ، درک یم  يربـهر  ار  گـنج  نـیا  یئوـم  خرــس  رتـش  زارفرب  هشیاـع  نوـچ  تـسا و  رن  رتـش  ياـنعم  هـب  لـمج  - *( - 4

.تسا هتفای  ترهش  " لمج " مان
،ج 4 ص 328 دیرفلا دقعلا  ( - 4 - 5
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تفالخ درومرد  نانمؤم  ریما  اب  اه  يوما  هشقانم 

رارق زیواتـسد  ، ناـنمؤم ریما  اـب  دوخ  هنیرید  ینمـشد  راـهظا  يارب  ار  ناـمثع  نوخ  ، نایفـس یبا  نب  هیواـعم  اـهنآ  سأر  رد  اـه و  يوـما 
نانمؤم ریما  زا  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  ماش  مدرم  ، نامثع ندش  هتـشک  زا  سپ  دوب و  ماش  رادناتـسا  نامثع  راگزور  رد  هیواعم.دـنداد 

درک (1). یم  قیوشت 

یم هکلب  دوبن  قداـص  دوـخ  یهاوـخنوخ  يوـعد  رد  زگره  وا.درک  یم  هداـیپ  ناـشدوخ  زا  رتـهب  ار  ریبز  هحلط و  هشقن  اـقیقد  هیواـعم 
اهنآ هک  تشامگ  نانمؤم  ریما  نایعیش  رب  ار  ییاهسوساج  هاگنآ.دزاس  لقتنم  ماش  هب  قارع  زا  ار  تفالخ  دسرب و  تفالخ  هب  تساوخ 

دنناسرب (2). لتق  هب  نامثع  نوخ  ماهتا  هب  هدرک  یئاسانش  ار 

یماگنه سپس  ، درک تعیب  ریبز  هحلط و  اب  تسخن  تشاد ، نانمؤم  ریما  اب  هک  يا  هنیرید  ینمشد  تهج  هب  هیواعم  : دسیون یم  یسدقم 
هورگ هتشک و  ار  یهورگ  (ع) یلع نایعیش  زا  دناوخارف و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  درک و  تفالخ  يوعد  ، دندیـسر تکاله  هب  اهنآ  هک 

تخاس (3). هراوآ  شیوخ  نطو  زا  ار  يرگید 

یف تسا (4). هدوب  دوهـشم  مه  نامثع  دهع  رد  نآ  راثآ  ، هدوب راد  هقباس  نانمؤم  ریما  اب  هیواعم  ینمـشد  هک  دنک  یم  دـیکأت  یـسدقم 
هب ار  وا  نامثع  درک و  تیاکـش  نامثع  هب  (، دوب هدـش  دـیعبت  ماش  هب  هک  یلع  کیدزن  نارای  زا  یکی  ) يراـفغ رذ  وبا  زا  هیواـعم  لـثملا 

.دناوخارف هنیدم 

راداو ار  مدرم  دیناسر (5)و  تداهش  هب  ار  ماما  يافواب  رای  ، يدع نب  رجح  نینچمه  ( تفر ایند  زا  اجنآ  رد  داتـسرف و  هذبر  هب  سپـس  )
دنیوج (6). يرازیب  یلع  ترضح  زا  هک  درک  یم 

ص:54

نیفص ج 1 ص 32 هعقو  ( - 1 - 1
خیراتلا ج 6 ص 5 ءدبلا و  ( - 2 - 2
كردم ج ص 211 نامه  ( - 3 - 3

دیدح ج 3 ص 62 نبا  حرش  ( - 4 - 4
" نامجرتم " .هیواعم تفالخ  ماگنه  هب  هکلب  ، نامثع نامز  رد  هن  یلو  دیسر  تداهش  هب  هیواعم  تسد  هب  يدع  نب  رجح  - *( - 5

دیرفلا ج 4 ص 34 دقعلا  ( - 5 - 6
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زا الثم.دزادـنایب  فالتخا  تیب  لـها  دوخ  ناـیم  رد  هک  درک  شـالت  یتح  ، دـش لـسوتم  يا  هلیحره  هب  تیب  لـها  ینمـشد  رد  هیواـعم 
دهد (1). مانشد  ار  نانمؤم  ریما  هتفر  ربنم  هب  هک  تساوخ  یم  ( یلع ترضح  ردارب  ) لیقع

دندرک یم  بس  ار  وا  دـندروآ  یم  ربنم  زارفرب  ار  نانمؤم  ریما  مسا  هاگره  ، دـندرک یم  يوریپ  هیواعم  هویـش  زا  زین  ناورم  ینب  يافلخ 
تیب لها  بقانم  لیاضف و  رکذ  هب  دوخ  ، هدرک مالعا  عونمم  ار  ترضح  نآ  بس  دیـسر و  تفالخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنیا  ات  (2)

.تخادرپ

بیترت نیدـب  يو.درک  یم  راداو  قـیوشت و  راـک  نـیا  رب  زین  ار  ماـش  لـها  ، دـهد مانــشد  ار  ترــضح  نآ  هـکنیا  زا  هتــشذگ  هیواـعم 
يوررد يور  يوما  يولع و  هاپـس  ود  دیدرگ و  مهارف  نیفـص  گنج  تامدقم  ماجنارـس  ات  دـیناروش  یم  ار  نانمؤم  ریما  ناهاوخاوه 

.دنداتسیا مه 

ندز لوگ  اب  تخاس و  حرطم  ار  نیمکح  هلئسم  یلبق ، ۀشقن  ساسارب  هیواعم  ادعب  یلو  دش  زوریپ  مالـسا  هاپـس  تسخن  گنج  نیا  رد 
نآ ناراـی  رب  يریذـپان  ناربـج  ياـه  هبرـض  هار  نیا  زا  درک و  لـیمحت  ترـضح  نآ  رب  ار  نیمکح  ، ناـنمؤم ریما  هاپـس  ناـحول  هداـس 

.دروآ دورف  ترضح 

ترضح نارای  زا  رفن  دودح 70000  رد  گنج  نیا  رد.تشاد  لابند  هب  مالسا  ناهج  رب  ار  یناوارف  رابنایز  ياهدمآ  یپ  نیفص  گنج 
دندش (3). هتشک  هیواعم  نایهاپس  زا  رفن  یلع و 45000 

دوب و هدرک  كرد  ار  (ص) ربمایپ نامز  هک  دوب  رـسای  نب  رامع  دندیـسر  تداهـش  هب  گنج  نیا  رد  هک  نانمؤم  ریما  باحـصا  دمآرس 
دیناسر (4). دنهاوخ  لتق  هب  هارمگ  رگمتس و  هورگ  ارت  رامع  يا  : دوب هدومرف  وا  هب  باطخ  ربمایپ 

یلو دـندش  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دـندید  دوخ  مشچ  هب  ار  تیمکح  رابگرم  جـیاتن  رابنایز و  راثآ  یلع  ترـضح  هاپـس  هک  یماگنه 
.تشادن يدوس  ینامیشپ  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  رگید 

داقتنا هب  ، دـندوب هدرک  لیمحت  نانمؤم  ریما  رب  ار  تیمکح  ، هتفرگ رارق  هیواعم  موش  ياه  هشقن  ریثأـت  تحت  هک  یلع  ناراـی  زا  یهورگ 
دندش ادج  وا  هاپس  زا  هتخادرپ و  نانمؤم  ریما  زا 

ص:55

كردم ج 4 ص 29 نامه  ( - 1 - 1
قئادحلا ج 3 ص 62 نویعلا و  ( - 2 - 2
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یکی تسد  هب  ، هدیقع هار  رد  دربن  ادخ و  هار  رد  داهج  رمع  کی  زا  سپ  نانمؤم  ریما  ماجنارـس.دندروآ  دوجو  هب  ار  جراوخ  گنج  و 
دیسر (1). تداهش  هب  مجلم  نبا  مان  هب  جراوخ  زا 

اهیوما تسد  رد  تردق  ات  زین  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  ،و  درکن شوماخ  ار  اه  يوما  ینورد  شتآ  نانمؤم  ریما  ماف  خرس  تداهش 
.دنتسب راک  هب  ترضح  نآ  نادنزرف  درومرد  ار  دوخ  هنیرید  ینمشد.دوب 

ص:56

،ج 1 ص 119 هرهازلا موجنلا  ( - 1 - 1
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البرک رابنوخ  هعجاف 

تموکح ریخا  ياهلاس  رد  هک  اجنآ  زا.دـش  عورـش  نایولع  دـض  رب  راکـشآ  ینمـشد  عونکی  ، یمالـسا تفـالخ  رب  هیواـعم  طلـست  اـب 
یتدیقع نامرآ  راعـش و  ار  تیب  لها  هب  تبحم  هیواعم و  اب  ینمـشد  ، دوب هدمآرد  يوق  یـسایس  تردق  کی  تروص  هب  هعیـش  ، هیواعم

هفوک مدرم  ، یفرط زا.دوب  هتفرگ  تعیب  دوخ  يارب  ماـش  مدرم  زا  ، دـنک هیکت  تفـالخ  دنـسم  رب  هکنآ  زا  شیپ  هیواعم.دـنداد  رارق  دوخ 
یمالسا تموکح  طلست  رس  رب  مصاختم  تردق  ود  هجیتنرد  دنداد و  تعیب  تسد  یبتجم  نسح  ماما  هب  ، نانمؤم ریما  تداهـش  زا  سپ 

تهج ناناملـسم (2)و  نوخ  ظفح  يارب  نسح  ماما  .دهد (1) يور  ینینوخ  ياهگنج  هک  تفر  یم  ،و  دـنتخادرپ شکمـشک  هب  مهاب 
ارچ ، درک هدهاشم  هعدخ  هلیح و  راثآ  دوخ  هاپس  زا  هک  صوصخ  هب  تفرگ (3)، هرانک  تفالخ  زا  دوخ  نایعیش  نارای و  زا  اهالب  عفد 

دنتسکش (4). ار  دوخ  تعیب  ، ناگدننک تعیب  زا  رفن  رازه  هک 18 

نسح ماما  دش  دربن  هدامآ  هیواعم  هک  یماگنه  هک  دوب  نیا  تفالخ  زا  نسح  ماما  يریگ  هرانک  یلـصا  لماع  هک  تسا  دقتعم  یبوقعی 
نایهاپس ندش  هدنکارپ  وسکی و  زا  يرامیب  تدش.دندش  هدنکارپ  هدرک  هدافتسا  ترضح  نآ  يرامیب  زا  نایهاپس  ، دوب رامیب  تدش  هب 

درک (5). ریزگان  حلص  شریذپ  هب  ار  نسح  ماما  ، رگید يوس  زا 

دوب هدـش  بلـس  هیواعم  زا  يدـعب  هفیلخ  شنیزگ  قح  نآ  داوم  زا  یکی  رد  هک  درک  ءاضما  ینامیپ  حلـص  نیا  رد  یبتجم  نسح  ماـما 
.(6)

دیسر (7). تداهش  هب  اجنآ  رد  درک و  یگدنز  اجنامه  رمع  نایاپ  ات  تشگزاب و  هنیدم  هب  نسح  ماما  ، حلص نامیپ  ياضما  زا  سپ 

ص:57

هونب ص 196 یلع و  ( - 1 - 1
هرهازلا ج 1 ص 121 موجنا  نیسحلا ص 3،و  لتقم  ( - 2 - 2

،ج 4 ص 188 یفاشلا صیخلت  ( - 3 - 3
هفیقسلا ص 97 ( - 4 - 4

،ج 2 ص 255 یبوقعی خیرات  ( - 5 - 5
،ج 1 ص 163 هسایسلا همامالا و  ( - 6 - 6

دیفم ص 191 داشرا  ( - 7 - 7
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زین هیواعم  هک  دیـشکن  یلوط  دـش (1). نامداش  رایـسب  هیواعم  دیـسر و  تداهـش  هب  شرـسمه  تسد  هب  نسح  ماما  هک  دوش  یم  هتفگ 
هب ، دوب هدرک  ءاضما  نسح  ماما  اب  هک  یناـمیپ  فـالخرب  ار  دـیزی  شرـسپ  دـسرب  تکـاله  هب  هکنآ  زا  شیب  یلو  درک  عادو  ار  ناـهج 

میمـصت دـیزی  ، هیواعم تکاله  زا  سپ  ، تخورفارب اهیوما  اهیولع و  نایم  رد  ار  گنج  شتآ  هلیـسو  نیدـب  دـیزگرب و  دوخ  ینیـشناج 
هب هنیدـم  یلاها  زا  اـت  ، تشون هنیدـم (2) رادناتـسا  هبقع  نب  دـیلو  هب  يا  هماـن  تهج  نـیا  هـب.دریگب  تـعیب  مشاـه  ینب  زا  هـک  تـفرگ 

درک (3). در  ماجنارس  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  نآ  نیسح  ماما  یلو.دریگب  تعیب  وا  يارب  نیسح  ماما  زا  صوصخ 

دـندمآ و درگ  یعازخ (4) درـص  نب  نامیلـس  هناـخ  رد  تیب  لـها  ناراداوـه  ، دیـسر هفوـک  هب  هیواـعم  تشذـگرد  ربـخ  هک  یماـگنه 
توعد ماما  زا  نینچمه  دوب و  هدـش  دـیق  نیـسح  ماما  اب  تعیب  ،و  تیب لها  هب  يرادافو  مالعا  نآ  رد  هک  دـندرک  ءاـضما  ار  يراـموط 

.دریگب هدهع  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  ، هدمآ هفوک  هب  ات  دندوب  هدرک 

روضح هب  ییاه  همان  دندمآ (5)و  درگ  يدبع  ذقنم  تخد  هیرام  لزنم  رد  دندش  هاگآ  هفوک  رابخا  زا  هک  یماگنه  زین  هرـصب  نایعیش 
دریذپب و ار  ناشتوعد  هک  تفرگ  میمصت  ، دیسر ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نایفوک  ياه  همان  هک  یماگنه.دندومن  لاسرا  ترـضح  نآ 

.دوش قارع  راپسهر 

ماما ، درک رفس  مزع  ملسم  هک  یماگنه.دوش  علطم  اقیقد  اجنآ  عضو  زا  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومعرسپ  نایم  نیا  رد 
مدنویپب (6). امش  هب  مه  نم  هک  سیونب  دنشاب  راوتسا  دوخ  توعد  تعیب و  رد  رگا  ، نایفوک يوس  هب  ورب  ملسم  يا  : دومرف

وا تماقا  لحم  يوس  هب  ناشورخ  یلیـس  نوچ  هفوک  نایعیـش.درک  لزنم  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  لزنم  رد  دش و  هفوک  دراو  ملـسم 
شیب ، هدش دیق  عبانم  رد  هک  يروطب  دندرک (7). تعیب  ملسم  بانج  اب  نآ  هموح  هفوک و  مدرم  زا  رفن  رازه  دادعت 80  دندش و  ریزارس 

دندرک (8). تعیب  ترضح  نآ  اب  هفوک  دوخ  زا  رفن  رازه  زا 30 

ص:58

( یطخ هخسن  گرب 10( ، سابعلا رابخا  ( - 1 - 1
دیفم ص 200 داشرا  دیرفلا ج 4 ص 376 و  دقعلا  فنخم ص 10، یبا  لتقم  ( - 2 - 2

بهذلا ج 3 ص 64 جورم  ( - 3 - 3
لاوطلا ص 229 رابخالا  ( - 4 - 4

هینسلا ج 1 ص 74 سلاجملا  ( - 5 - 5
بهذلا ج 3 ص 64 جورم  ( - 6 - 6

فنخم ص 31 یبا  لتقم  ( - 7 - 7
دیرفلا ج 4 ص 378 دقعلا  ( - 8 - 8
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درک لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  وا  دیزی.دش  یم  هتخانش  تیریدم  فعض  هب  هک  دوب  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  اهزور  نآ  رد  هفوک  رادناتـسا 
یگداتسیا تیب  لها  نارادفرط  نایعیش و  ربارب  رد  ات  درک  بوصنم  هفوک  يرادناتسا  هب  دوب  هرصب  رادناتسا  هک  ار  دایز  نب  هّللا  دیبع  و 

دنک (1).

.دوب ربمایپ  تیب  لها  هب  اهنآ  شیارگ  نایعیش و  عضو  زا  وا  یهاگآ  ، بصن لزع و  نیا  رد  دیزی  هزیگنا 

نب یناه  لزنم  رد  ، هدرک كرت  ار  یفقث  راتخم  لزنم  ، دش هاگآ  تیب  لها  هنیرید  نمشد  ، دایز نبا  دورو  زا  ملسم  ترضح  هک  یماگنه 
وا زا  درک و  ریگتـسد  ار  هورع  نب  یناه  هاگنآ.دـش  ربخاب  وا  هاگیفخم  زا  ماجنارـس  وا و  يوجتـسج  هب  دایز  نبا  .دش (2) یفخم  هورع 

دیناسر (3). تداهش  هب  ار  وا  ، دشن رگراک  عیمطت  دیدهت و  دز و  زابرس  راک  نیا  زا  یناه  نوچ  اما.دهد  لیوحت  ار  ملسم  هک  تساوخ 

.دندش وربور  وا  اب  هفوک  نایعیش  هک  دوب  ییاه  هعجاف  نیرتگرزب  زا  یکی  یناه  تداهش 

دمآ (4). یم  رامش  هب  تیب  لها  ناروای  نیرتسانشرس  زا  هفوک و  هتسجرب  ياه  تیصخش  فارشا و  زا  یکی  یناه  اریز 

اب یتخـس  دربن  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  ملـسم  بانج.دش  ملـسم  اب  دربن  هدامآ  ، یناه ندیناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  دایز  نبا 
دربن کی  زا  سپ  ماجنارـس  دیرفآ و  اه  هسامح  دیگنج و  هنتکی  ، دوبن وا  هب  کمک  يارای  ار  یـسک  هکنیا  اب.تخادرپ  یتلود  ياهورین 

.دیسر تداهش  هب  نینوخ 

.دربورف قیمع  یهودنا  رد  ار  اهنآ  دروآ و  دراو  هفوک  نایعیش  رکیپ  رب  ینکشرمک  هبرض  ملسم  تداهش 

كرت هفوک  دصق  هب  ار  هکم  ، دیـسر تداهـش  هب  ملـسم  بانج  هک  يزور  رد  تسرد  ، ملـسم تداهـش  زا  عالطا  نودـب  (ع) نیـسح ماما 
ترـضح نآ  زا  دوبن و  قفاوم  رفـس  نیا  اـب  هک  هفینح (5) دـمحم  زج  هب  ار  شیاـه  هدازرهاوـخ  اـه و  هدازردارب  ، ناردارب هـمه  ،و  درک

.درب هارمه  هب  دوخ  اب  ، دوش فرصنم  رفس  نیا  زا  هک  درک  یم  تساوخرد 

ص:59

لاوطلا ص 231 رابخالا  ( - 1 - 1
دیفم ص 207 داشرا  ( - 2 - 2

بهذلا ج 3 ص 69 جورم  ( - 3 - 3
لوطلا ص 233 رابخالا  ( - 4 - 4

فنخم ص 39 یبا  لتقم  دیفم ص 201 و  داشرا  ( - 5 - 5
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راب کی  زا  شیب  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  : دومرف خـساپ  رد  ماما  ، درک نیـسح  ماما  زا  ار  تساوخرد  نیمه  زین  عیطم  نب  هّللا  دـیبع 
تسا (1). هدمآ  توعد  ۀمان  ، رتش

دیشخبن (2). يدوس  یلو  درک  فارصنا  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  زین  رعاش  قدزرف 

دوش (3). دربن  هدامآ  دورب  تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  هک  تشون  دایز  نبا  هب  دش  هاگآ  نیسح  ماما  تکرح  زا  دیزی  هک  یماگنه 

هک تفرگ  میمـصت  دـش و  كانهودـنا  رایـسب  هاگآ و  یناـه  ملـسم و  ترـضح  تداهـش  زا  هیـسداق  هب  دورو  ماـگنه  هب  نیـسح  ماـما 
.دندش ماقتنا  ناهاوخ  ، هدرک قیوشت  یهاوخنوخ  هب  ار  وا  ملسم  ناردارب  اما  ددرگزاب 

هدامآ يوما  هاپس  دـش (4). البرک  دراو  يرجه  لاس 62  مرحم  مود  رد  هکنیا  ات  داد  همادا  ـالبرک  يوس  هب  دوخ  رفـس  هب  نیـسح  ماـما 
يرگید زا  سپ  یکی  نیسح  ماما  نارای  دربن  نیا  رد.تفای  تدش  گنج  دیسررد و  دعس  رمع  رکشل  ، دایز نبا  هاپس  لابند  هب.دوب  دربن 

دیدرگ (5). راکشآ  نیسح  ماما  يامیس  رد  هودنا  راثآ  سابع  ترضح  تداهش  زا  سپ.دندیسر  تداهش  هب 

هب زیگنا  هساـمح  ینـالوط و  دربـن  کـی  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماجنارـس  اـت  تشگ  یم  هدوزفا  نمـشد  دادـعت  رب  هظحلره 
نانز و زا  یمک  دادعت  تفر و  جارات  هب  دوب  اه  همیخ  رد  هچنآ.دش  ریزارس  تیب  لها  ياه  همیخ  هب  نمشد  لیس  هاگنآ.دیسر  تداهش 

ناخروم یخرب  یلو  تفرگ (6) ماجنا  رمش  تسد  هب  نیسح  ماما  تداهـش.دندش  هتفرگ  تراسا  هب  دندوب  هدنز  هک  تیب  لها  نارتخد 
البرک زا  ار  ماما  هدیرب  رس  یتح.تفاین  نایاپ  نیسح  ماما  تداهـش  اب  هیما  ینب  تایانج  دننک (7). یم  یفرعم  یلصا  لتاق  ار  دعس  رمع 

.دندز اه  هزین  رس  رب  ماش  هب  هفوک  زا  ،و  هفوک هب 

لوصا همه  فـالخرب  هک  شارخلد  هثداـح  نیمه  دیـشخب و  تدـش  ار  هیما  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  دوجوم  ياـهفالتخا  ـالبرک  هعجاـف 
درک (8). نوگژاو  ماجنارس  لزلزتم و  ار  هیما  ینب  تموکح  ، تفرگ ماجنا  یمالسا  نیناوق  یناسنا و 

ص:60

دیرفلا ج 4 ص 374 دقعلا  ( - 1 - 1
همهملا ص 166 لوصفلا  ( - 2 - 2

،ج 4 ص 381 دیرفلا دقعلا  ( - 3 - 3
دیفم ص 227 داشرا  ( - 4 - 4

فنخم ص 66 یبا  لتقم  ( - 5 - 5
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نیسح ماما  تداهش  ، خیرات ینوگرگد 

تبسن هفوک  لها  صوصخ  هب  نایعیش  لد  رد  ار  ترفن  هنیک و  مشخ و  شتآ  ، نیـسح ماما  ماف  خرـس  تداهـش  البرک و  رابنوخ  هثداح 
یم رت  هتخورفا  نایعیش  مشخ  شتآ  ، دوزفا یم  تیب  لها  دیعبت  نادنز و  هجنکـش و  نازیم  رب  میژر  هچره.تخورفارب  يوما  نادناخ  هب 
یم هناـبز  ناـشلد  هناـخناهن  رد  میژر  توادـع  ترفن و  شتآ  یلو  درک  یم  تبحم  هب  رهاـظت  اـه  یقارع  درومرد  میژر  هچ  رگا.دـش 

.دنازوسب ار  يوما  رگمتس  میژر  یتسه  نمرخ  دروآربرس و  رتسکاخ  ریز  زا  يزور  ات  دیشک 

ياهتوعد لیـس  اب  اهنآ  ارچ  هک  دندیـشیدنا  یم  دوخ  اب  اریز  دـندوب  هدـش  نوگرگد  رگید  هقطنمره  زا  شیب  هفوک  مدرم  نایم  نیا  رد 
اب دندرک و  یم  شنزرس  ار  دوخ  اهنآ.دنتـشاذگ  اهنت  نمـشد  لباقم  رد  ار  وا  ، دوخ ینوبز  اب  هدناشک و  هقطنم  هب  ار  نیـسح  ماما  دوخ 
یم میمـصت  ناش  هبوت  ندـش  هتفریذـپ  يارب  دـندیبلط و  یم  ترفغم  یهلا  هاگرد  زا  هدـییاس  نیمز  رب  یناشیپ  ، دولآ کـشا  ياهمـشچ 

.دنزیخرب نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  هدش  یتمیقره  هب  هک  دنتفرگ 

دیسر (1). تداهش  هب  دایز  نبا  تسد  هب  هک  دوب  یعازخ  درص  نب  نامیلس  تساخرب  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  هک  یسک  نیتسخن 

.درک مایق  (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  وا  ندش  هتشک  زا  سپ 

ار مدرم  درک و  تعیب  وا  اب  ، هداد ياج  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  ، هفوک هب  ملسم  دورو  ماگنه  هب  هک  دوب  یسک  نیسح و  ماما  نارای  زا  راتخم 
ربارب رد  ار  وا  درک و  اهر  ار  ملسم  ترضح  ، هفوک مدرم  رگید  نوچ  زین  وا  تشگرب  قرو  هک  یماگنه  یلو  دناوخارف (2)؛ وا  يوس  هب 

ناربج يارب  درک و  هبوت  ، درب یپ  دوخ  هابتشا  هب  (ع) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  يو.تشاذگ  اهنت  نمشد 
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.دیدرگ يوما  راوخنوخ  میژر  اب  دربن  هدامآ  ، دوخ هتشذگ  تاهابتشا 

وا هب  تعیب  تسد  زین  هرـصب  هفوک و  مدرم  اریخا  دوب و  هتفرگ  تعیب  دوخ  يارب  زاجح  مدرم  زا  هک  ریبز  نب  هّللا  دـبع  رادوریگ  نیا  رد 
درک لزع  ، دوب هتفرگ  تعیب  هفوک  مدرم  زا  البق  هک  ار  راتخم  دومن و  بصن  هفوک  يرادناتـسا  هب  ار  بعـصم  شردارب  دندوب (1)، هداد 

.(2)

نب هّللا  دـبع  اب  ، هفوک يرادناتـسا  نتفرگ  لیوحت  ماـگنه  هب  اریز  ، دوبن دونـشوخ  راـتخم  زا  زین  يریگرد  نیا  زا  شیپ  ، ریبز نب  هّللا  دـبع 
.دوب هدش  ریگرد  ریبز  نب  هّللا  دبع  ناهاوخاوه  زا  ، عیطم

هب ،و  تفرگ سامت  نایعیش  ياهسانشرس  اب  دش  هاگآ  هرصب  هفوک و  يرادناتـسا  هب  بعـصم  بصن  دوخ و  لزع  زا  راتخم  هک  یماگنه 
امسر راتخم  هک  دوب  اجنیا  درک (3). قیوشت  (ع) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  هب  ار  اهنآ  تخادرپ و  وگتفگ  هب  ، هتفر مشاه  ینب  ياـه  هناـخ 

.داتسیا ریبز  نب  هّللا  دبع  يورردور  ،و  دش تسایس  هنحص  دراو 

هفوک رب  نایعیـش  يرایتسد  اب  راتخم  دـنتفگ (4). کیبل  ار  وا  توعد  دـندوب  رثأتم  تدـش  هب  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  همه  هک  نایعیش 
رد نم  ، ینک زیوـجت  ما  هدرک  جرخ  لاـملا  تیب  زا  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  تشوـن  ریبز  نـب  هـّللا  دـبع  هـب  يا  هماـن  هاـگنآ  ، دـش هریچ 

.درک علخ  تفالخ  زا  ار  وا  راتخم  درک و  در  ار  راتخم  هتساوخ  ریبز  رسپ  دیشوک (5). مهاوخ  وت  تعاطا 

نیدب.دوب راوتسا  اهیوما  ربارب  رد  نیسح  ماما  نتشاذگ  اهنت  زا  تمادن  هبوت و  نالعا  تیب و  لها  میرح  زا  عافد  ساسارب  راتخم  توعد 
.دندش هتخانش  نیباوت  مان  هب  وا  هورگ  ببس 

رکـشل رادمچرپ  نیـسح و  ماما  کچوک  ردارب  هفینح  دـمحم  اب  تعیب  تیب و  لها  زا  تیامح  رب  توعد  ساسا  هک  درک  مالعا  راتخم 
اب نـسح  ماـما  حلـص  زا  سپ  : دـسیون یم  هبیتـق  نـبا  ، هـفینح دـمحم  دروـم  رد  اـما  تـسا (6). راوتـسا  ، لـمج گـنج  رد  ناـنمؤم  ریما 

دریذپب ار  اهنآ  ياهتاکز  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  تعیب  هفینح  دمحم  اب  یناهنپ  هرصب  نمی و  ، هنیدم ، هکم نایعیش  زا  یخرب  ، هیواعم
زا راتخم  هک  دسر  یم  رظن  هب  اذل  دنک (7)و  شالت  تفالخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  و 
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هب راتخم  ، مدرم لد  رد  شراتفگ  ذوفن  وا و  هب  مدرم  هجوت  لیلد  هب  ،و  دوب هدرک  تعیب  وا  اب  ببـس  نیمه  هب  دوب و  هاگآ  اهدادـیور  نیا 
دمحم بانج  اـهزور  نآ  رد  دریگب (1). تعیب  مدرم  زا  دوـش و  هفوـک  راپـسهر  هک  درک  یم  تساوـخرد  وا  زا  تشوـن و  یم  هماـن  وا 

ياهراک دح  هچ  ات  هفینح  دمحم  هکنیا  درومرد.درک  یم  دییأت  ار  وا  انایحا  دش و  یم  هاگآ  راتخم  ياهراک  زا  ،و  دوب هنیدم  رد  هفینح 
: تسا هتفر  نخس  فالتخا  هب  یخیرات  عبانم  رد  ، هدرک یم  دییأت  ار  راتخم 

لاوئس شبنج  نیا  درومرد  وا  زا  هک  یماگنه  درک و  یم  دییأت  الماک  ار  راتخم  تکرح  هفینح  دمحم  بانج  هک  تسا  دقتعم  يزدالب 
همه دنوادخ  :" دندرک ضرع  هدش  بایفرـش  شتمدخ  هب  هعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  هکنانچ.درک  یم  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  ، دش یم 
ماـما گوـس  رد  امـش  هاـگنآ.تسا  هداد  رارق  تلاـسر  نادـناخ  زا  ار  امـش.تسا  هدوـمرف  ینازرا  تـیب  لـها  امـش  هـب  ار  اـه  تلیـضف 

رظن هچنآ  ، میتسه امش  نامرف  عبات  ام.تسا  هتساخرب  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  امش  مان  هب  راتخم  کنیا.دیا  هتـسشن  ازع  هب  (ع) نیـسح
". مینک یم  تعاطا  زین  ام  دینک  رما  تسامش 

نآ يوس  هب  ار  امـش  راتخم  هچنآ  اما.دیامرف  اطع  دهاوخب  سکره  هب  ، تسادخ نآ  زا  اه  تلیـضف  همه  : دومرف خساپ  رد  هفینح  دمحم 
ام نانمشد  زا  ار  ام  ماقتنا  دهد و  يرای  ار  ام  دهاوخب  هک  سکره  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  مهاوخ  یم  نم  ، دنگوس ادخ  هب  ؛ دناوخ یمارف 

". دریگب

دنتشادنپ (2). هفینح  دمحم  تصخر  دییأت و  لیلد  ار  ریبعت  نیا  دنتساخرب و  اهنآ 

یم هراـب  نیارد  وا  زا  هک  یماـگنه  درک و  یم  قیوشت  دـییأت و  تکرح  نیا  رد  ار  راـتخم  هفینح  دـمحم  هک  تسا  دـقتعم  زین  یبوـقعی 
ار قح  دشکب و  ار  ام  قح  نابصاغ  ؛ دریگب نامنانمشد  زا  ار  ام  ماقتنا  دنک و  مایق  يدرم  هک  میدنمقالع  ردقچ  ام  : دومرف یم  ، دندیـسرپ

دنادرگزاب (3). قح  بحاص  هب 

یم وگغورد  ار  وا  هکلب  ، درک یمن  دـییأت  ار  راـتخم  هجوچیه  هب  هفینح  دـمحم  هک  تسا  دـقتعم  هبردـبع  نبا  اـهنآ  رظن  سکعرب  یلو 
میلـست ریبز  رـسپ  هب  ار  ما  همان  : دـیوگ یم  همان  لماح  هب  دـسیون و  یم  ریبز  رـسپ  هب  يا  هماـن  راـتخم  هک  دـنک  یم  لـقن  سپـس.دناوخ 

دزن هب  سپس  ، نک
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تبحم امـش  تیب  لها  هب  مراد و  یم  تسود  ار  امـش  نم  : دیوگ یم  ( راتخم ) قحـسا وبا  : وگب هدرک  مالـس  غالبا  نم  زا  هتفر  يدهم (1)
خـساپ رد  هفینح  دـمحم.درک  غالبا  ار  وا  مایپ  هدیـسر  هفینح  دـمحم  بانج  تمدـخ  هب  ناسر  هماـن  هک  دـنک  یم  هفاـضا  سپـس.مراد 

.(2) دیوگ " یم  غورد  زین  قحسا  وبا  ییوگ و  یم  غورد  وت  :" تفگ

نآ اب  هک  درک  زاربا  تشون و  (ع) نیدباعلا نیز  ماما  رضحم  هب  يا  همان  راتخم  هک  دسیون  یم  دنک و  یم  دییأت  ار  وا  رظن  زین  يدوعـسم 
.درک در  ار  وا  تعیب  ماما.دنک  یم  تعیب  ترضح 

طاقن زا  هفینح  دـمحم.درک  تعیب  راهظا  تشون و  هفینح  دـمحم  هب  يا  همان  دـش  سویأم  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  راـتخم  هک  یماـگنه 
درواین (3). نایم  هب  نخس  راتخم  فعض 

دمان (4). یم  وگغورد  ار  وا  زین  هتسر  نبا 

عاـنتما هفینح  دـمحم.دنک  تعیب  يو  اـب  هک  تساوـخ  هفینح  دـمحم  زا  ریبز  نب  هّللا  دـبع  : دـسیون یم  هدرک  در  ار  رظن  ودره  یـسدقم 
تخادنا (5). نادنز  هب  شنارای  اب  ار  وا  ریبز  رسپ.درک 

يارجا يارب  دیـسر  راتخم  تسد  هب  وا  همان  هک  یماگنه.داد  عالطا  وا  هب  ار  هثداح  تشون  راتخم  هب  نادـنز  زا  يا  هماـن  هفینح  دـمحم 
دوب (6). يرجه  لاس 66  رد  نیا  دز و  مایق  هب  تسد  وا  نامرف 

هنیدم رد  هفینح  دمحم  تماقا  : دیوگ یم  هداهن  رتارف  یماگ  هکلب  دناد  یمن  هفینح  دمحم  دییأت  دروم  ار  راتخم  مایق  اهنت  هن  ینیارفـسا 
دناسرب (7). لتق  هب  ار  وا  راتخم  دورب  هفوک  هب  رگا  هک  دیسرت  یم  اریز.دوب  راتخم  زا  وا  سرت  لیلد  هب 

لقن ناوارف  تافالتخا  اب  یخیرات  عبانم  رد  راتخم  مایق  ناتساد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ، ناسیون خیرات  نوگانوگ  ءارآ  لقن  زا  سپ 
تیب لـها  میرح  زا  تیاـمح  يارب  ار  مدرم  درک و  ماـیق  تیب  لـها  یهاوـخنوخ  ماـن  هـب  راـتخم  هـک  تـسنیا  ملـسم  هـچنآ.تسا  هدـش 

یـشنکاو وا  ربارب  رد  يوما  هاگتـسد  ، درک تفلاخم  مالعا  يوما  نیطالـس  اب  تفرگ و  الاب  هفوک  رد  وا  راک  هک  یماگنه  و  دـناوخارف ،
.تسا هدش  زکرمتم  ریبز  رسپ  ربارب  رد  وا  تفلاخم  نیاربانب  دراد و  تفلاخم  رس  زین  ریبز  رسپ  اب  وا  هک  تسناد  یم  اریز  دادن  ناشن 
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نیـسحلا تاراثل  ای  : يادن هنیدـم  ياه  هچوک  رد  هک  داد  نامرف  دـندش  یم  هدـیمان  ینیـسح  نایعیـش  هک  ار  رتشا  میهاربا  ناوریپ  راتخم 
دننک (1). توعد  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  ، هدادرس

هفوک نایعیـش  لد  رد  وا  تبحم  شیپ  زا  شیب  دیناسر  تکاله  هب  (ع) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  هب  ار  دعـس  نب  رمع  راتخم  هک  یماگنه 
تفرگ (2). ياج 

نیا رد  یمالسا  تما  ياوشیپ  ادخ و  تجح  وت  دنتفگ  وا  هب  دندز و  لوگ  ار  راتخم  ابس  نب  هّللا  دبع  ناوریپ  هک  دسیون  یم  ینیارفـسا 
درک دهاوخ  کمک  اهنآ  هب  هک  دوب  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  اریز  دـندرک  يرای  ار  وا  زین  ناگدرب  هک  دـنک  یم  هفاضا  سپـس.یتسه  نامز 

.(3)

راتخم جورخ  زا  ریبز  رسپ  هک  یماگنه.دومن  زاربا  ار  دوخ  توعد  درک و  جورخ  اهنآ  اب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نارای  راتخم  لاحره  هب 
هک یماگنه.درک  جیسب  راتخم  اب  دربن  يارب  يدزا  هرفص  یبا  نب  بلهم  یگدرکرس  هب  میظع  یهاپس  اب  ار  بعـصم  شردارب  دش  ربخاب 

ریگتـسد هفوک  ةرامالا  راد  رد  راتخم  دـمآرد و  نمـشد  هرـصاحم  هب  راتخم  هاپـس  ، تفرگرد یتخـس  گـنج  دندیـسر  مه  هب  هاپـس  ود 
دیسر (4). لتق  هب  دوخ  نارای  زا  رفن  رازه  شش  اب  راتخم  دربن  نیا  رد.دش 

دش وربور  تسکش  اب  راتخم  تکرح  ناس  نیدب  دیدرگ (5)و  لاسرا  ریبز  نب  هّللا  دبع  روضح  هب  بعصم  نامرف  هب  راتخم  رـس  هاگنآ 
.دندادن ناشن  دوخ  زا  یشبنج  تکرح و  چیه  یسابع  تلود  روهظ  ات  دندش و  هدیشک  ینوبز  فعض و  هب  نایعیش  يدایز  تدم  ات  و 
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مود شخب 

موس لصف 

هراشا

يرجه مود  نرق  رد  هیدیز  شبنج  زاغآ 

دیز تبسن  ، هیدیز شبنج 

دراو يوما  تلود  رخاوا  رد  هک  ، دنـشاب یم  بوسنم  (ع) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  دیز  بانج  هب  یبهذم  یـسایس و  رظن  زا  هیدیز  هقرف 
دیدرگ (1). تسایس  ۀنحص 

ینب تنطلـس  لوط  رد  هک  ینایعیـش  هیلک  هب  زین  یهاگ.دنیوگ  یم  هیدیز  دوخ  هب  دنناد  یم  دـیز  بانج  وریپ  ار  دوخ  نوچ  اه  يدـیز 
هک مالـسا  ناهج  رب  هیما  ینب  هرطیـس  البرک و  هعجاف  زا  دـعب  صوصخب  ، تسا هدـش  هتفگ  يدـیز  دـنا  هدوب  ریگرد  يوما  میژر  اب  هیما 

رکیپ رب  ناشریـشمش  هبل  و  رتروـسج ، نید  تمرح  کـته  رب  ،و  رت صیرح  ناـهانگیب  نوـخ  نـتخیر  هـب  ،و  رتـشیب ناشدادبتـسا  زورره 
،و هتخاـس مورحم  دوخ  قوـقح  ۀـمه  زا  ار  اـهنآ  ، هتفگ ازـسان  ربماـیپ  تیب  لـها  رب  اـهربنم  زارف  رب  هیما  ینب  دـش (2). یم  رتزیت  ناـیعیش 
زج هب  ، دندوب هتخاس  دوخ  هویـش  ارنآ  يوما  نیطالـس  همه  هک  دوب  یتسایـس  نیا  دنتـشاد (3). یم  مدقم  همه  رب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ 

دیاینرب (4). هنالداع  شور  يارجا  ددصرد  یسک  رگید  ات  دنتخاس  مومسم  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

ددرگ رتنوبز  رتفیعـض و  میژر  نیا  زورره  هک  دش  بجوم  ، زیزعلا دبع  نب  رمع  نارود  زا  دـعب  صوصخب  يوما  ، میژر هناملاظ  تسایس 
ددرگ (5). رتشیب  (ص) ربمایپ تیب  لها  زا  موصعم  نایاوشیپ  هب  مدرم  هجوت  و 

روطب.دـش یم  اهنآ  فیعـضت  بجوم  زین  ربمایپ  تنـس  اب  اـهنآ  تفلاـخم  ، تیب لـها  درومرد  اـه  يوما  هنامـصخ  تسایـس  زا  هتـشذگ 
، هدرک لیدبت  تنطلس  هب  ار  تفالخ  هیما  ینب  ، لاثم
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هویـش اب  زگره  هک  دندروآرد  یتروصب  ار  هفیلخ  شنیزگ  هلیـسو  نیدب  دندروآرد و  یثوروم  تروص  هب  دوخ  نادنزرف  نایم  رد  ارنآ 
زا قارع  زاجح و  مدرم  هژیوب  یمالـسا  تما  تفاـی و  يا  هزاـت  داـعبا  یتیاـضران  مجح  زورره  تهج  نیدـب  دوبن و  راـگزاس  یمالـسا 

لوذبم نانآ  قوقح  ندینادرگزاب  يارب  ار  یجرارپ  ياهـشالت  ، هدروآ يور  مشاه  ینب  يوسب  دـندرک و  ادـیپ  ترفن  هیما  ینب  نادـناخ 
.میدش روآدای  (ع) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  نیباوت  مایق  درومرد  هکنانچ.دنتشاد 

ماشه.دش یم  وربور  يدیدش  رایسب  ياهشنکاو  اب  کلملا  دبع  نب  ماشه  نوچ  يوما  نیطالس  زا  یخرب  نامز  رد  اه  تکرح  نیا  یلو 
تردق مامت  اب  تشادن و  غیرد  یتیانج  چیه  زا  اهنآ  ناراداوه  نایعیـش و  یبوکرـس  درومرد  دوب و  تیب  لها  ةدروخ  مسق  نانمـشد  زا 

دیشوک (1). یم  اهنآ  نتخاس  نک  هشیر  يارب 

عالطا هب  دـندروآ و  ماش  رد  ماشه  رابرد  هب  هدرک  بلج  هنیدـم  زا  ار  (ع) رقاب دـمحم  ماـما  هک  یماـگنه  : دـسیون یم  بوشآرهـش  نبا 
یماگنه ، منک یم  شنزرس  یتخس  هب  ار  وا  نم  دنروآ و  یم  ار  رقاب  دمحم  نونکا  تفگ  هدرک  ور  نارضاح  هب  ماشه  ، دندیناسر هفیلخ 

دینک (2). شنزرس  خیبوت و  ار  وا  دیناوت  یم  ات  دینک و  زاغآ  امش  ، مداتسیا وا  شنزرس  زا  نم  هک 

یم نشور  ، هدرکن غیرد  ناشیا  درومرد  یتیانج  چـیه  زا  هکنیا  (ص)و  ربمایپ تیب  لها  اـب  ماـشه  ینمـشد  هنیک و  قمع  ، هلمج نیمه  زا 
.دندز شروش  هب  تسد  يرگید  رادمامزره  زا  شیب  وا  نامز  رد  تیب  لها  ناراداوه  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب.دوش 

رمک هیما  ینب  نتخاس  دوبان  يارب  دز و  هناحلـسم  دربن  هب  تسد  هک  دوب  یی  يولع  نیتسخن  دـیز  بانج  ، نیـسح ماما  تداهـش  زا  دـعب 
یگنهرف يرکف و  بالقنا  هب  هتـسشن  هناخ  رد  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نیدـباعلا  نیز  ماما  شردـپ  هکنآ  لاح  تسب (3). تمه 

تشامگ (4). تمه 

دیز تبسن 

تنیز شردپ  تفاـی (5)، تـیبرت  تداـبع  يوـقت و  نـماد  رد  دوـشگ و  ناـهج  هـب  هدــید  تلیــضف  شناد و  هناـخ  رد  دــیز  باــنج 
ترضح ، نیدباعلا نیز  ، نیدجاسلا رخف  ، نادهاز رورس  ، نادباع
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زور هنابـش  رد  هک  هدـش  هتفگ  وا  رد  دوب و  نارود  ةردان  نامز و  هناـگی  تعاـطا  تداـبع و  رد  هک  دشاب (1) یم  (ع) نیـسحلا نب  یلع 
نآ زا  رتدباع  نامز  نآ  رد  هک  تسنیا  تسا  ملسم  هچنآ  یلو  دشاب  هدش  هغلابم  ریبعت  نیا  رد  دیاش  دناوخ (2). یم  زامن  تعکر  رازه 

.دش یمن  تفای  ترضح 

نیازا دوب (3). تدابع  يوقت و  ندـعم  تلیـضف و  ملع و  نوناـک  شردـپ  نوچمه  زین  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  ، دـیز گرزب  ردارب 
ساسارب ینوناک  نینچ  رد  زین  وا  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  دـندوب و  راگزور  نآ  رد  نیمز  يور  نادـناخ  نیرتفیرـش  دـیز  نادـناخ  ، ور

رد هفینح  وبا  هکیئاج  ات  دبای (4). راکـشآ  يرترب  دوخ  نارقا  مامت  رب  هدش و  تیبرت  یمالـسا  یلاع  لیاضف  یناسنا و  هتـسجرب  تافص 
یم خساپ  لکش  نیرتهب  هب  دش  یم  يو  زا  یشسرپ  ره  هک  ارچ  ، متفاین وا  زا  رتدنمـشناد  ار  یـسک  نم  دیز  نامز  رد  : دیوگ یم  وا  قح 
.دوب فورعم  نآرق (6) فیلح  هب  ور  نیازا  دوب و  لوغـشم  نآرق  توالت  هب  هراومه  دوب و  سونأم  رایـسب  میرک  نآرق  اب  دـیز  داد (5).

تـسا هدش  ادـج  شندـب  زا  حور  ییوگ  هک  داتفا  یم  شوهیب  نآرق  زا  یتایآ  ندینـش  اب  یناوج  زاغآ  رد  دـیز  هک  دوش  یم  هتفگ  (7)
نیمه هناشن  دوخ  ، وا اب  (ع) قداص رفعج  ماما  شا  هدازردارب  راـتفر  زرط  دوب و  عیفر  یتلزنم  نمـشد  تسود و  ناـیم  رد  دـیز  يارب  .(8)

ردـتقم تلود  رب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  نامز  دمآرـس  زین  يروالد  تعاجـش و  رظن  زا  یملع ، ماقم  زا  هتـشذگ  دوب (9). ماـقم  تلزنم و 
تساخرب (10). (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  هدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، دیشک ریشمش  ، درک جورخ  يوما 
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هتفـشآ عضو  هک  یماگنه  اریز  تسا  هتـشاد  دـیز  تضهن  رب  یقیمع  ریثأت  ، نایعیـش یـسایس  عضو  ندوب  شوشم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
يدومخ دوکر و  نیا  زا  ار  نایعیـش  هک  تساوخ  یم  وا.دـنک  لمحت  تسناوت  یمن  رگید  دـید  یم  ار  اهنآ  رابگرم  توکـس  نایعیش و 

ییاهر تضهن  وا  ، تشاد دوجو  وا  ربارب  رد  هک  یتالکشم  همه  مغریلع  نیاربانب  دنک (1). تسایس  هنحص  دراو  ار  اهنآ  دهد و  تاجن 
.درک زاغآ  انلع.ه  لاس 122  رد  ار  دوخ  شخب 

ص:69
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هعیش رظن  زا  دیز  مایق  هزیگنا 

لآ هـتفر  تـسد  زا  قوـقح  هبلاـطم  نآ  دوـش و  یم  هصـالخ  هـلمج  کــی  رد  يرــشع  ینثا  هعیــش  رظن  زا  دــیز  ماــیق  ياــه  هزیگنا 
ماما نیا  ، هدش نایب  یعیـش  عبانم  رد  هک  يروطب  " دشاب یم  (ص ) دمحم لآ  هدیزگرب  ماما  يارب  " هکلب دوخ  يارب  هن  مهنآ  (ص) دـمحم

هب ار  مدرم  دیز  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  دشاب  هدرب  مان  وا  زا  دـیز  هک  ینعم  نیا  هب  هن  هتبلا.دوبن  رقاب  دـمحم  ماما  شردارب  زج  هدـیزگرب 
شراوگرزب ردارب  نامز  نآ  رد  یصخش  نینچ  درک و  یم  توعد  ، دشاب تما  روما  یتسرپرـس  يارب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  هک  یـصخش 

.دوب رقاب  دمحم  ماما 

هنوگچ ار  دیز  مایق  هزیگنا  ، هعیـش مهم  عبانم  مینیبب  کنیا.تشگ  زاغآ  یلع  نب  دیز  ترـضح  تکرح  اب  هیدـیز  شبنج  ناس  نیدـب  و 
هب هکلب  درکن  توعد  دوخ  يوسب  زگره  دوب و  وگتـسار  دنمـشناد و  يدرم  دیز  هک  دنک  یم  تیاور  ینیلک  موحرم  : دننک یم  میـسرت 

درک (1). یم  افو  دوخ  هدعو  هب  اعطق  دش  یم  زوریپ  رگا  درک و  یم  توعد  دمحم  لآ  زا  يا  هدیزگرب  ییاوشیپ 

يوقت ، تلیضف شناد و  رظن  زا  دوخ  ناردارب  نایم  رد  رقاب  ماما  زا  سپ  دیز  : دیامرف یم  تسا و  هدیقع  مه  وا  اب  زین  دیفم  خیـش  موحرم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ،و  جورخ ریـشمش  اب  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  يو.دوب  رترب  همه  زا  تعاجـش  تواخـس و  ، تدابع و 
هدرک لایخ  یهورگ  ور  نیازا.درک  یم  توعد  دمحم  لآ  هتسیاش  درف  هب  وا  اریز  ، دنا هدش  دقتعم  وا  تماما  هب  نایعیـش  زا  یخرب.درک 
يارب رقاـب  دـمحم  ماـما  شردارب  هک  تسناد  یم  وا  اریز  دوبن ، نینچ  هک  یلاـحرد.درک  یم  توـعد  دوـخ  يوـسب  ار  مدرم  وا  هک  دـنا 

ماما دوخ  زا  دعب  يارب  زین  وا  درک و  حیرصت  دوخ  تیصو  رد  ار  وا  تماما  شردپ  تسا و  رت  هتـسیاش  همه  زا  ناناملـسم  روما  يدصت 
تسا (2). هدومرف  مالعا  نییعت و  ار  قداص 

باختنا دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  شتافو  ندیـسرارف  ماگنه  رقاب  ماما  شردارب  هک  تشاد  راظتنا  دیز  هک  تسا  دـقتعم  یـسربط  موحرم 
هب نیدباعلا  نیز  ماما  ياه  هزجعم  هدهاشم  زا  سپ  ،و  تشاد ار  يراظتنا  نینچ  نیـسح  ماما  شردارب  زا  زین  هفینح  دمحم  هکنانچ  ، دنک

درب (3). یپ  دوخ  راظتنا  ندوب  ساسا  یب 
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: درک یم  توعد  دوخ  يوسب  دیز  دندقتعم  هک  تسه  يرگید  عبانم  اجنیا  رد 

نیرت هتـسیاش  ار  دوخ  تشاد و  عیفر  یتلزنم  ، تلیـضف يوقت و  ملع و  رظن  زا  ؛ دوب تیب  لها  ناـگرزب  زا  دـیز  : دـسیون یم  یقطقط  نبا 
وا راـتفگ  راـتفر و  رد  ینعم  نیا  ،و  دـینارورپ یم  رـس  رد  تفـالخ  ياوه  هراوـمه  تشادـنپ و  یم  تفـالخ  ماـقم  يدـصت  يارب  مدرم 

درک و توعد  دوخ  يوسب  ار  مدرم  درک و  جورخ  یلع  نب  دـیز  : دـسیون یم  ادـفلا  وبا  دوب (1). ادـیوه  شا  هرهچ  طوطخ  رد  ،و  رهاظ
يوسب ار  مدرم  درک و  جورخ  هفوک  رد  یلع  نب  دیز  : دسیون یم  نینچ  ، هدیدنـسپ ار  وا  رظن  زین  یلبرا  دندرک (2). تعیب  وا  اب  یهورگ 

دیسر (3). تداهش  هب  یفقث  فسوی  تسد  هب  دناوخارف و  دوخ 

همه یلو  ، دروخ یم  مشچ  هب  یخیرات  عبانم  رد  یناوارف  تاضقانت  دـیز  ماـیق  درومرد  : هک دوش  یم  هجیتن  نینچ  هدـش  رکذ  بلاـطم  زا 
: دنراد رظن  قافتا  دروم  دنچ  رد  یخیرات  عبانم 

.درک مایق  ( اه يوما  ) دوخ نامز  نارگمتس  هیلع  دیز  بانج  - فلا

.دوب دمحم  لآ  هتفر  تسد  زا  قوقح  ندینادرگزاب  وا  مایق  هزیگنا  ب-

.درک یم  توعد  (ص) ربمایپ تیب  لها  هتسجرب  صخش  هب  ار  مدرم  پ-
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دیز یناگدنز  هب  یهاگن 

ماما نادـنزرف  نایم  رد  یتافالتخا  نامز  نیا  رد.درک  یم  یگدـنز  هرونم  هنیدـم  دوخ  هاگداز  رد  کلملا  دـبع  نب  ماشه  نامز  ات  دـیز 
دیز شردارب  رقاب  ماما  دوب (2). نانمؤم  ریما  ترضح  تافوقوم  تیلوت  درومرد  رتشیب  هک  دمآ (1). دیدپ  نیسح  ماما  نادنزرف  نسح و 

.دنیشنب وگتفگ  هب  نسح  ماما  دالوا  هدنیامن  اب  نیسح  ماما  دالوا  فرط  زا  ات  دیزگرب  نیسح  ماما  دالوا  یگدنیامن  هب  ار 

يارب رفعج  دیز و  هاگنآ.دش  باختنا  وا  ياج  هب  رفعج  شردارب  تشذگرد و  دوب  نسح  ماما  دالوا  هدنیامن  هک  هّللا  دبع  نایم  نیا  رد 
کلملا دبع  نب  دـلاخ  یتیاور  هب  ماشه (3)و  نب  میهاربا  هنیدم  رادناتـسا  اهزور  نآ  رد.دنتفر  هنیدـم  رادناتـسا  شیپ  هب  فالتخا  لح 

ار دوخ  فالتخا  کلملا  دبع  نب  ماشه  دزن  رد  ات  دندش  ماش  راپـسهر  دـندشن  هیـضق  لح  هب  قفوم  رادناتـسا  شیپ  رد  نوچ  دوب (4)و 
هدرک زا  ماش  هب  دورو  زور  نیتسخن  رد  اهنآ  اما.دـننک  وگزاب  ار  دوخ  فالتخا  کلملا  دـبع  نب  ماـشه  دزن  رد  اـهنآ  اما.دـننک  وگزاـب 
شلد قامعا  رد  هنیک  شتآ  ، رابرد هب  اهنآ  دورو  ماـگنه  هب  دوب و  تیب  لـها  تخـسرس  نانمـشد  زا  ماـشه  اریز  ، دـندش نامیـشپ  دوخ 

.دادن اهنآ  هب  مه  تاقالم  هزاجا  یتح  ، دیشک هنابز 

هب هـک  تشوـن  نآ  ریز  رد  دـناوخ و  ار  وا  شرازگ  ماشه.داتـسرف  ماـشه  هـب  ار  دوـخ  ترفاـسم  شرازگ  دـیز  هـک  دـسیون  یم  يربـط 
هک ، تفریذپ مهاوخن  ار  يا  هیطع  زگره  درک و  مهاوخن  هعجارم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دیز  ، نک هعجارم  ( هنیدـم رادناتـسا  ) تریما

.ما هدمآ  اجنیا  هب  همصاخم  نیفرط  زا  یکی  ناونع  هب  نم 

هک دنک  یم  حیرصت  هبردبع  نبا  داد (5). تاقالم  هزاجا  وا  هب  يزور  ماجنارـس  درک  لطعم  ار  وا  ینالوط  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  ماـشه 
هک يا  هلیـسوره  هب  تساوخ  یم  وا.تشادـن  (ص) ربماـیپ تیب  لـها  اـب  ماـشه  هنیرید  ینمـشد  زج  یلیلد  ، یلع نب  دـیز  ندرک  لـطعم 

بانج هک  درک  میظنت  يروط  ار  سلجم  ، داد تاقالم  هزاجا  وا  هب  هک  يزور  اذـل.دنک  نوبز  راوخ و  ار  ربمایپ  تیب  لـها  دـشاب  نکمم 
هجوتم اروف  وا.دنکن  ادیپ  نتسشن  يارب  ییاج  ، هفیلخ سلجم  هب  دورو  زا  سپ  دیز 
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: تفگ هداد  رارق  بطاخم  ار  ماشه  ور  نیازا.تسا  يدمع  هلاسم  هک  دیمهف  دش و  هیضق 

دیز ؟ دـنک یم  هیـصوت  ادـخ  زا  سرت  يوـقت و  هب  ار  ینم  وـچمه  وـت  دـننام  اـیآ  ! دـیز يا  : تفگ تفـشآرب و  ماـشه  " سرتـب ادـخ  زا  "
هیـصوت ار  يوقت  دـناوتن  هک  تسین  نآ  زا  رت  نیئاپ  سکچیه  دوش و  شرافـس  يوقت  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب  سکچیه  ، يرآ : تفگ

دنک (1).

دیز درومرد  لیلد  نیمه  هب.دننارورپب  رس  رد  تفالخ  ياوه  هک  تشاد  نآ  میب  اریز  ، دوب كانمیب  بلاط  وبا  نادنزرف  زا  هراومه  ماشه 
هب ماشه  ، دـندرک حرط  ار  دوخ  هلاسم  دـندمآ و  درگ  وا  دزن  رد  شیاهومعرـسپ  اب  هک  یماگنه  ور  نیازا.دوب  كانـشیدنا  زین  یلع  نب 
رـس رد  تفـالخ  ياوه  وت  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  : تفگ هداد  رارق  بطاـخم  ار  يدـیز  ، دـنک يرواد  اـهنآ  هلاـسم  دروـمرد  هکنیا  ياـج 

یتسه (2). هداززینک  وت  هکیلاح  رد  ، يراد

نیز ماما  دوب و  هدرک  ءادـها  (ع) داجـس ماما  هب  هدـیرخ  راـنید  رازه  یـس  هب  ارنآ  یفقث  راـتخم  هک  دوب  يزینک  دـیز  رداـم  ، مه عقاورد 
دوب (3). دیز  اهنآ  زا  یکی  تشاد  دنزرف  راهچ  وا  زا  نیدباعلا 

شیپ رد  : تفگ نینچ  دیدن و  زیاج  ار  توکـس  رگید  دـیز  بانج  ، تشذـگ دـح  زا  ییوگازـسان  تناها و  رد  ماشه  راک  هک  یماگنه 
دشاب یم  هداززینک  تسا  مالسا  ربمایپ  ياین  هک  لیعامـسا  نوچ  یناشلا  میظع  ربمایپ.تسین  رتالاب  رت و  یمارگ  ناربمایپ  زا  یـسک  ادخ 

وا لسن  رد  ار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  داد و  يرترب  وا  رب  ار  هداززینک  دنوادخ  اما  دوب  هدش  دلوتم  هناخ  يونابدک  زا  وت  نوچ  شردارب  و 
دوـب دــهاوخن  یگتــسکشرس  بجوـم  سکچیه  يارب  یگداززینک  ، دــشاب هداززینک  مالــسا  یمارگ  ربماـیپ  هـک  ییاــج  رد.داد  رارق 
.دننک نوریب  سلجم  زا  ار  دیز  داد  روتسد  هک  دوب  نیا  ، دیز بلاج  لیلحت  لاقتنا و  نسح  تغالب و  ربارب  رد  ماشه  لمعلا  سکع  .(4)

.دریگب رظنریز  ار  وا  راتفر  ، هدرک لابند  ار  وا  هک  درک  رومأم  ار  نامالغ  زا  یکی  هاگنآ 

رد ، دهد حیجرت  خرـس  گرم  رب  ار  ندنام  هدنز  سکره  ، دنگوس ادخ  هب  :" تفگ دوخ  اب  تفر  یم  نوریب  سلجم  زا  هک  یماگنه  دیز 
تسیز (5). دهاوخ  نوبز  راوخ و  ایند 
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ات.تخاس رتراوتـسا  يوما  میژر  نتخادنارب  يارب  دوخ  میمـصت  رد  ار  وا  تشاذگ و  ياج  هب  دـیز  هیحور  رد  یقیمع  ریثأت  هثداح  نیا 
دز (1). شروش  هب  تسد  امسر  يرجه  لاس 122  رد  ماجنارس 
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دیز جورخ  ياه  هزیگنا 

عفر يارب  دـیز  هـک  دـنک  یم  لـقن  تاـقبط  بحاـص.تسا  هدـش  زاربا  یفلتخم  ياـهرظن  ، دــیز جورخ  ياـه  هزیگنا  لـلع و  دروـمرد 
تسیاشان ياهفرح  ، درکن یئانتعا  وا  ياهتساوخ  هب  هکنیا  زا  هتشذگ  ماشه  ، تفر ماشه  شیپ  دوخ  نیگنس  ياهضرق  يادا  اهیدنمزاین و 

.درک یناوارف  ياهتناها  و 

دز (1). شروش  هب  تسد  تفرگ و  ار  دوخ  میمصت  دیز  هاگنآ 

حبـص تفر  ایند  زا  هاگنآ  دش  شوماخ  سپـس  نشور ، وا  تسد  هب  یـشتآ  قارع  رد  هک  دید  باوخ  رد  دـیز  یبش  : دـسیون یم  يربط 
ار دوخ  باوخ  نوچ.دـنورب  یفقث  فسوی  شیپ  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  رد  هک  درک  تفاـیرد  یفقث  فسوی  زا  يا  هماـن  زور  ناـمه 

هدنز ارم  رگید  مورب  ریما  دزن  رگا  هک  مسرت  یم  مسق  ادخ  هب  : تفگ دـیز.ریما  دزن  ورب  : تفگ ییحی  ، درک فیرعت  ییحی  شرـسپ  يارب 
دیدرگ (2). زاغآ  دیز  شروش  هنوگ  نیا  هب  ریما و  دزن  ورب  هدش  رما  وت  هب  هک  يروطب  : تفگ ییحی.ینیبن 
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هب ار  اهنآ  تیاکش  یفقث  فسوی.دنراد  یلاوما  دیز  دزن  رد  هک  دندرک  اعدا  هملـس  نب  بویا  دلاخ و  نب  دیزی  هک  دسیون  یم  يرذالب 
نانمؤم ریما  تافوقوم  درومرد  نسح  ماما  هداون  هّللا  دبع  اب  دندوب و  قشمد  رد  رمع  نب  دمحم  دیز و  اهزور  نآ  رد.داتسرف  ماشه  دزن 

دندرک و بیذکت  ار  همانتیاکش  نیا  دمحم  دیز.درک و  وگزاب  ار  دلاخ  نب  دیزی  تیاکـش  دناوخارف و  ار  اهنآ  ماشه.دنتـشاد  يریگرد 
دیزی تیاکش  درومرد  ات  داتسرف  یفقث  فسوی  دزن  هب  ار  دمحم  دیز و  ماشه.درادن  اهنآ  دزن  رد  یلام  نینچ  دلاخ  نب  دیزی  هک  دنتفگ 

رگا ،و  دنتـسرفب ماشه  يوس  هب  ار  اهنآ  دـشاب  هتـشاد  دوخ  ياعدا  رب  ینـشور  هاوگ  دـلاخ  نب  دـیزی  هچناـنچ  دـنک و  قیقحت  دـلاخ  نب 
یم یئوجزاب  اهنآ  زا  یفقث  فسوی  هک  یماگنه.دهد  دنگوس  هدرب  دجسم  هب  رـصع  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دشاب  هتـشادن  یعرـش  تجح 

هتفرگ ازهتسا  داب  هب  ار  هفیلخ  ای  ینک  یم  هرخـسم  ارم  : تفگ یفقث  فسوی.مرادن  دیز  شیپ  رد  یلام  چیه  نم  : تفگ دلاخ  رـسپ  ، درک
هب رـصع  زاـمن  زا  دـعب  شناراـی  اـب  ار  دـیز  یفقث  فسوی.مدرک  یم  روـصت  نینچ  هکلب  ، منک یمن  ازهتـسا  ار  یـسک  نم  ، هن : تفگ ؟ يا

دنگوس مه  شباحـصا.تسین  وا  شیپ  رد  دلاخ  نب  دیزی  لاوما  زا  يزیچ  هک  درک  دای  دنگوس  دیز.داد  دنگوس  ار  اهنآ  درب و  دجـسم 
.درک شرازگ  ماشه  هب  ار  ناتساد  فسوی.تسین  اهنآ  شیپ  رد  دیز  زا  هن  دلاخ و  رسپ  زا  یتناما  چیه  هک  دندرک  دای 

دندش (1). هنیدم  راپسهر  دواد  دمحم و  دیز و  هاگنآ  دنک  دازآ  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  ماشه 

لاوـما زا  مهرد  رازه  هک 600  هداد  شرازگ  نم  هب  یفقث  فسوی  : تفگ ماشه  ، دـش دراو  ماـشه  رب  یلع  نب  دـیز  : دـسیون یم  یبوقعی 
: تفگ دیز.تسا  تناما  وت  دزن  رد  دلاخ 

رد ار  امـش  دنک و  راضحا  مه  ار  دـلاخ  ات  يورب  فسوی  شیپ  دـیاب  تروص  نیا  رد  : تفگ ماشه.درادـن  نم  شیپ  یتناما  چـیه  دـلاخ 
يزاـب هـب  ارم  هدرب  کــی  نوـچمه  هـک  تـسرفن  فـسوی  دزن  هـب  زگره  ارم  : تـفگ دــیز.دهد  رارق  مـه  يوررد  يور  سلجم  کــی 

.تسین يا  هراچ  : تفگ ماشه.دریگب 
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فـسوی ؟ يدرک راـضحا  هـفیلخ  شیپ  زا  ارم  ارچ  : دیـسرپ وا  زا  ، دـش دراو  یفقث  فـسوی  رب  هفوـک  هراـمالا  راد  رد  دـیز  هـک  یماـگنه 
ار دـلاخ.نک  راـضحا  ار  وا  : تفگ دـیز.دراد  تناـما  وت  دزن  رد  مهرد  رازه  هک 600  هدرک  تیاکـش  وت  زا  هّللا  دـبع  نب  دـلاخ  : تفگ

.دندرک راضحا 

یهاگن دلاخ.دنک  یمن  فارتعا  اهنآ  زا  کیچیه  هب  وا  تسوا و  دزن  رد  وت  لاوما  هک  تسا  یلع  نب  دیز  نیا  دـلاخ  يا  : تفگ فسوی 
هکنیا يارب  طقف  امش.مرادن  وا  دزن  رد  یتناما  چیه  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ دید و  هتسب  ینیگنـس  ریجنز  رد  ار  وا  درک و  دیز  هب 

دیا (1) هدرک  شراضحا  ، دیهد رازآ  ار  وا 

رد ماشه  رادناتسا  هک  یفقث  فسوی.دراد  یلع  نب  دیز  دزن  رد  یتناما  هک  درک  اعدا  هّللا  دبع  نب  دلاخ  : دسیون یم  یناهفصا  جرفلا  وبا 
یکیدزن هفاصر (2)، رد  ( یلع ترضح  هداون  ) رمع نب  دمحم  یلع و  نب  دیز  اهزور  نآ  رد.تشون  ماشه  هب  ار  عوضوم  نیا  ، دوب قارع 

ار یفقث  فسوی  شرازگ  درک و  بلج  ار  اهنآ  ماشه.دندوب  (ع) یلع ترـضح  تافوقوم  درومرد  ینثم  نسح  اب  هرکاذـم  لوغـشم  ، ماش
ریزگان سپ  : تفگ ماشه.تسین  اهنآ  شیپ  رد  یتناما  نینچ  دـنتفگ  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  ياعدا  دـمحم  دـیز.دناوخ و  اهنآ  يارب 
فـسوی دزن  ار  اـم  هـک  مـهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هـب  ارت  : تـفگ دـیز.دیوش  وربور  دـلاخ  اـب  اـت  متـسرفب  فـسوی  دزن  هـب  ار  امـش  دـیاب 

هب دناوخارف و  ار  شبتاک  ماشه.دنک  متس  ام  قح  رد  هک  مسرت  یم  : تفگ دیز  ؟ یسرت یم  فسوی  زا  ردقنیا  ارچ  : تفگ ماشه.تسرفن 
تناما هب  رگا  ، نک عمج  سلجم  کی  رد  دلاخ  اب  ار  اهنآ  ، دنوش یم  دراو  وت  رب  نالف  نالف و  اب  دیز  هک  سیونب  فسوی  يارب  : تفگ وا 

وا
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هب رصع  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دشاب  هتشادن  هاوگ  رگا  ، هاوخب هاوگ  دلاخ  زا  دننک  راکنا  رگا  ،و  تسرفب نم  شیپ  ار  اهنآ  دندرک  فارتعا 
دازآ ار  اهنآ  ، درادـن اهنآ  دزن  رد  یتناـما  دـلاخ  هک  دـندرک  داـی  دـنگوس  رگا  ، هدـب دـنگوس  کیرـشال  دـنوادخ  هب  تسرفب و  دجـسم 

نآ فسوی.تخاس  قارع  هناور  دوب  ماشه  ناکیدزن  زا  هک  هملـس  نب  بویا  ازج  هب  دوخ  نارای  اـب  ار  یلع  نب  دـیز  ماـشه ، هاـگنآ.نک 
تبحم راهظا  دـیناشن و  دوخ  راـنک  رد  ار  اـهنآ  فسوی  دـندش ، دراو  فسوی  رب  شناـهارمه  دـیز و  هکیتقو.دوب  هریح (1) رد  اـهزور 

.دیسرپ دلاخ  تناما  درومرد  هاگنآ.درک 

دلاـخ.يدوب هدرک  تیاکـش  وا  زا  هک  تسا  یلع  نب  دـیز  نـیا  : تـفگ دـناوخارف و  سلجم  هـب  ار  دـلاخ  ، فـسوی.درک بیذـکت  دـیز 
روتسد هاگنآ  ؟ ار هفیلخ  ای  ینک  یم  هرخـسم  ارم  : تفگ تفـشآرب و  یفقث  فسوی.مرادن  وا  دزن  رد  یلام  چیه  نم  ، مسق ادخ  هب  : تفگ

دنهد (2). هجنکش  تدش  هب  ار  وا  هک  داد 

هّللا دبع  نب  دلاخ  رب  قارع  رد  رمع  نب  دمحم  یلع و  نب  دواد  ، یلع نب  دیز  : دسیون یم  نینچ  ماشه  اب  ار  دیز  فالتخا  ببـس  ریثا  نبا 
ماشه هب  يا  همان  یفقث  فسوی  دنتـشگزاب  هنیدم  هب  نوچ.دنتـشگزاب  هنیدم  هب  اهنآ  داد و  یئایادـه  اهنآ  هب  دـلاخ.دندش  دراو  يرـسق 

وا هب  سپس  هدیرخ  دیز  زا  رانید  رازه  شزرا 10  هب  هنیدم  رد  نیمز  هعطق  کی  دلاخ  هک  دوزفا  داد و  شرازگ  ار  دلاخ  يایاده  هتشون 
ماش هناور  ار  اهنآ  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  هنیدم  رادناتسا  هب  يا  همان  ماشه  ، دیـسر ماشه  هب  شرازگ  نیا  نوچ.تسا  هدینادرگزاب 

تاماهتا رگید  دندرک و  فارتعا  ار  دلاخ  يایاده  اهنآ.دناوخ  اهنآ  رب  ار  فسوی  شرازگ  ، دندش دراو  ماشه  رب  ماش  رد  نوچ  ،و  دـنک
هنیدم هب  ار  اهنآ  تفریذپ و  ار  دنگوس  ماشه.دندروخ  مسق  هدرک و  در  ار 
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هفوک هب  ار  وا  ، هتـشون همان  وا  هب  دندش  هاگآ  دیز  دورو  زا  هفوک  لها.دندش  هیسداق (1) دراو  هنیدم  هب  تعجارم  ماگنه  هب.دینادرگزاب 
تفاتش (2). اهنآ  يوسب  ، هتفریذپ ار  اهنآ  توعد  دیز.دندرک  توعد 

هـشقن ،و  هدرک نشور  یبوخ  هب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اب  ار  ماشه  هنیرید  ینمـشد  میدرک  لقن  یخیرات  عبانم  زا  هک  ییاـهزارف 
هب دیز  نداد  رازآ  يارب  ،و  هدرک يوریپ  دوخ  ناکاین  زا  هنیمز  نیا  رد  ماشه.دـیامن  یم  المرب  دـیز  نتخاس  مهتم  يارب  ار  وا  موش  ياه 
هک یماگنه  دوب (3)و  ماش  هب  دورو  ماگنه  هب  وا  نتفریذپن  روضح  هب  ینمشد  نیا  ياه  هناشن  زا  یکی.تسا  هدش  لسوتم  يا  هلیح  ره 

یماگنه ،و  درک یم  شنزرـس  شرداـم  ندوب  زینک  اـب  ار  وا  یهاـگ.درکن  غیرد  یتناـها  چـیه  زا  وا  درومرد  ، تفریذـپ روضح  هب  ار  وا 
بجوم زیچ  هچ  هک  دز  گناب  وا  رب  هبترم  کی  دیدن و  اور  ار  توکـس  دیز  رگید  هک  داد  یم  رارق  ازهتـسا  دروم  ار  رقاب  ماما  شردارب 

هداهن مان  اه  شناد  هدنفاکش  ینعی  مولعلا  رقاب  ار  وا  (ص) مرکا لوسر.ینک  تفلاخم  مالعا  ادخ  لوسر  اب  یـشاب و  روسج  همهنیا  هدش 
یهاوخ وا  اـب  یفلاـخم  زین  تماـیق  زور  رد  ، ینک تفلاـخم  ربماـیپ  اـب  دوخ  راـتفگ  راـتفر و  رد  رگا.ینک  یم  ازهتـسا  ار  وا  تسا (4)و 

.تشاد

خزود (5). راپسهر  وت  دش و  دهاوخ  تشهب  لخاد  وا 
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ياـفلخ همه  اریز  ، دـشاب تفـالخ  یـسرک  رب  وا  يـالیتسا  دـیز و  جورخ  زا  وا  سرت  دوـلوم  ماـشه  هنامـصخ  راـتفر  نیا  تسا  نـکمم 
دیز هک  دش  بجوم  ماشه  هنامـصخ  ياهـشور  نیمه  لاحره  هب.دندرمـش  یم  تفالخ  رما  رد  دوخ  بیقر  نیرتگرزب  ار  اهیولع  ، يوما

عورش هطقن  ناونع  هب  ار  هفوک  رهش  هاگنآ  ددنبب  تمه  رمک  يوما  هاگتسد  نتخاس  نک  هشیر  يارب  دریگب و  ار  دوخ  میمـصت  یلع  نب 
.دیزگرب تضهن 

: درک وجتسج  ریز  تاعوضوم  رد  دیاب  ار  دیز  جورخ  یلصا  ياه  هزیگنا 

.يولع نادناخ  اب  يوما  يافلخ  زا  یخرب  هنامصخ  راتفر  - فلا

.تیب لها  نارادفرط  رازآ  متس و  برض و  ب-

.دش یم  ماجنا  هیواعم  دهع  رد  هکنانچمه  ، هعمج زامن  ياه  هبطخ  هباطخ و  ياه  یسرک  رد  تیب  لها  نایاوشیپ  هب  نتفگ  ازسان  پ-

.ینید روما  رد  اه  يوما  یتسس  ج-

قیاقح فیرعت  يارب  اهنآ  ششوک  چ-

.دندز یم  یلع  نب  دیز  رب  دلاخ  مان  هب  هک  يا  هنادرمناوجان  ياه  تمهت  دننام.میژر  نافلاخم  هب  اوران  ياه  تمهت  د-

اهنآ هب  نداد  مات  راـیتخا  ،و  نیـشن هعیـش  قطاـنم  يرادناتـسا  هب  یفقث  فسوی  نوچمه  ، تیب لـها  هدـش  هتخانـش  نانمـشد  باـختنا  ذ-
نایعیش هجنکش  درومرد 

نارادفرط نایعیش و  ، هداد مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا  تسا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  اب  اهنآ  هنامـصخ  نشور  لیلد  ، اهنیا همه 
مچرپ ریز  هک  درک  راداو  ار  تیب  لها 
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.دننزب هناحلسم  مایق  هب  تسد  مکاح  میژر  نتخاس  نک  هشیر  يارب  دنیآ و  درگ  یلع  نب  دیز 

.دنتفرگ هدهع  هب  ار  تضهن  نیا  يربهر  ، يولع ناروشحلس  رگید  زین  یلع  نب  دیز  زا  دعب 
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مایق نوخ و  رهش  هفوک 

ات تفر  یفقث  فسوی  شیپ  هریح (1) رد  دش و  قارع  دراو  نینهآ  يا  هدارا  راوتسا و  یمزع  اب  تفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  یلع  نب  دیز 
یعالطا یب  راهظا  ودره  دندش  وربور  رگیدکی  اب  هک  یماگنه.دوش  هرکاذـم  دراو  هّللا  دـبع  نب  دـلاخ  اب  فالتخا  دروم  لام  درومرد 

دیز بانج  دـندمآ  یم  نوریب  هراـمالاراد  زا  هک  یماـگنه  دـندمآ (2). نوریب  یفقث  فسوی  دزن  زا  هدرک  داـی  دـنگوس  هاگنآ.دـندرک 
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  درک  یم  همزمز  دوخ  اب  ار  يراعشا 

.درک دهاوخ  نوبز  راوخ و  ار  وا  سرت  نیمه  ، دسارهب ریشمش  تبالص  زا  هک  یسک 

تسین (3). زیرگ  گرم  زا  ار  يا  هدنب  هک  تسا  خرس  گرم  رد  ای  ریشمش و  وترپ  رد  ناسنا  شیاسآ 

ار دوخ  هفوک  لها  زا  یهورگ  نایم  نیا  رد.دندرک  كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هریح  یلع  نب  دواد  ،و  رمع نب  دمحم  ، یلع نب  دـیز  سپس 
یلع نب  دـیز.دریذپب  ار  اهنآ  تعیب  دریگب و  هدـهع  هب  ار  اهنآ  يربهر  دـیآ و  هفوک  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  هدـیناسر  دـیز  هب 

رد وا  اب  هراومه  ، هتشاد یمارگ  ار  وا  مدقم  نایعیش  دیزگ (4). تماقا  اجنآ  رد  تشگزاب و  هفوک  يوس  هب  تفریذـپ و  ار  نانآ  توعد 
هب برع  فلتخم  لیابق  اب  ار  دـشودمآ  هاگنآ  دوب (5). هدـش  دـیق  ناگدـننک  تعیب  رتفد  رد  نانآ  زا  رفن  رازه  مان 15  دـندوب و  طابترا 

ياه همان  رثا  رد  یلو  تفر (6) هیسداق  هب  زین  یتدم  هک  دوش  یم  هتفگ.درک  زاغآ  يوما  نادناخ  تایانج  اب  اهنآ  نتخاس  انـشآ  روظنم 
تشگزاب (7). اهنآ  يوس  هب  نایفوک  یپایپ 

ص:82
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دییأت ار  وا  دنک  مایق  يوما  میژر  ربارب  رد  يولعره  هک  دندوب  ددصرد  (ع) نیسح ماما  درومرد  دوخ  یهاتوک  ناربج  يارب  هفوک  مدرم 
اریز تشاد  دامتعا  همه  زا  شیب  هفوک  نایعیـش  هب  یلع  نب  دـیز  ور  نیازا.دـنزادرپب  ار  دوخ  هتـشذگ  تاهابتـشا  هرافک  هکلب  ات  دـننک 
میژر زا  نایعیـش  رگید  زا  شیب  اهنآ  لـیلد  نیمه  هب  دوب (1). رگید  قطانم  نایعیـش  زا  شیب  هیما  ینب  تایانج  حطـس  زا  نانآ  یهاـگآ 

دندرب (2). یم  رس  هب  میژر  طوقس  راظتنا  رد  دندوب و  رفنتم  يوما 

ماـما نسح و  ماـما  درومرد  ناـیفوک  ییاـفو  یب  لـیلد  هب  یلو  ، دـش یم  زاـغآ  هفوک  زا  يوـما  میژر  هیلع  ، يوـلع ياهـشبنج  همه  اذـل 
.دنکن دامتعا  اهنآ  هب  هک  دنتساوخ  یم  زین  یلع  نب  دیز  زا  دنتسیرگن و  یم  اهنآ  هب  دیدرت  هدید  اب  تیب  لها  ناگرزب  ، نیسح

دوخ راتفگ  رب  دـننکن و  افو  دوخ  دـهع  رب  اهنآ  هک  نکن  رواب  ار  نایفوک  نخـس  زگره  : تفگ یم  ( نسح ماـما  هون  ) نسح نب  هّللا  دـبع 
دنشابن (3). تباث 

اب نوچ  یلو  دنیوگ  رایسب  نخـس  هافر  یخارف و  رد.دنراد  هدیـسوپ  ینطاب  هتـسارآ و  يرهاظ  اهنآ  : تفگ یم  نایفوک  هرابرد  هّللا  دبع 
دوب (4). دهاوخن  هارمه  ماگمه و  ناشنابز  اب  اهنآ  لد  زگره  ، دنهن رارف  هب  اپ  دنوش  وربور  نمشد 

نمـض رد  دنتـسه و  ریوزت  هلیح و  لـها  اـهنآ  اریز  دـنکن  داـمتعا  هفوـک  مدرم  هب  هک  درک  یم  هیـصوت  وا  هـب  زین  (ع) رقاـب دـمحم  ماـما 
ار یبتجم  نسح  ماما  تیومع  هک  دندوب  اهنامه  دندرک و  دیهش  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  تراوگرزب  دج  هک  دوب  اجنآ  رد  : دومرف

عافد یب  نمشد  ربارب  رد  ار  ام  هک  دنتسه  اهنامه  دندرک و  دیهـش  ار  نیـسح  ماما  تراوگرزب  ردپ  هک  دندوب  اهنامه  دنتـشاذگ و  اهنت 
دنا (5). هدرک  زارد  تیب  لها  ام  رب  ار  نانمشد  نابز  دنا و  هتشاذگ 

یفوک هک  ، درگزاب تا  هداوناخ  يوس  هب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  ، دیز يا  : تفگ وا  هب  (ع) یلع ترـضح  هداون  ، رمع نب  دمحم 
راتفر هک  دزاسن  رورغم  ارت  نایفوک  راتفگ.دیز  يا  : تفگ وا  هب  زین  یلع  نب  دواد  شیومع  رـسپ  دننکن (6). افو  زگره  دوخ  دهع  رب  اه 

ریگب (7). دنپ  دوخ  تیب  لها  اب  اهنآ  هتشذگ  زا.تسا  سب  وت  يارب  وت  ناکاین  ناردپ و  اب  نایفوک 
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نیدنچ.تشاد لماک  دامتعا  اهنآ  نانخـس  رب  هک  ارچ  داد  همادا  نایفوک  اب  ار  دوخ  طباور  تفریذپن و  ار  ناحـصان  نخـس  دـیز  بانج 
هب ار  دوخ  نایعاد  ناـغلبم و  هاـگنآ  درک (2)و  هداـمآ  يولع  تموکح  هب  توـعد  يارب  ار  دوـخ  دومن (1)و  تماقا  اهنآ  نایم  رد  هاـم 

.داتسرف فارطا 

نیا رد.تفای  شرتسگ  ير  ناتـسربط و  ناـسارخ ، نوچمه  ناریا  ياهرهـش  رتشیب  رد  هتـشذگ و  هرـصب  قارع و  زا  دـیز  توعد  هنماد 
تحیصن نایفوک  هب  دامتعا  مدع  هب  ار  وا  زاغآ  رد  هک  رصع  فورعم  ياهقف  زا  لیهک (3) نب  هملس  دننام  ، زرابم نادرم  زا  يرایسب  ، هار

زا ، دندومن جورخ  دندرک و  تعیب  يو  اب  ، دومن جورخ  درک و  يرای  یهارمه و  ار  يو  ، توعد شرتسگ  يارب  اهدعب  یلو  درک (4) یم 
درب (5). مان  ار  يراصنا  هثراح  نب  دیز  نب  قحسا  نب  هیواعم  یسبع و  همیزخ  نب  رصن  ناوت  یم  نازرابم  نیا 

دیز هماندهع 

تیب هنالداع  عیزوت  نانآ و  هدش  لامیاپ  قوقح  ندینادرگزاب  افعـض و  زا  عافد  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  هب  ار  مدرم  دیز 
درک (6). یم  توعد  ، تیب لها  میرح  زا  عافد  دوخ و  ياهرهش  هب  ناگدشدیعبت  ندنادرگزاب  ناقحتسم و  نایم  رد  لاملا 

تموکح ياهیراکهبت  دـسافم و  رگنایب  رگید  فرط  زا  هتـشادرب و  هدرپ  دـیز  بالقنا  لـماوع  لـلع و  زا  ، فرط کـی  زا  فادـها  نیا 
دوخ دـنک و  حالـصا  ار  دـسافم  ، دزیخاـپب دـیز  اـت  دـیدرگ  بجوم  هک  ییاـه  تیمورحم  تسا ، ناناملـسم  ياـه  تیمورحم  يوـما و 

.دنک يزیر  یپ  ار  (ص) دمحم لآ  هقح  تموکح 
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هیدیز شبنج  زاغآرس 

رد هک  داد  روتـسد  یفقث  فسوی  هب  ور  نیازا.دنک  تماقا  هفوک  رد  دـیز  هک  دوبن  لیام  ماشه  دـیزگ و  تماقا  هفوک  رد  یلع  نب  دـیز 
هچ دیز  هکنیا  اما  ، دراذـگب ریثأت  نانآ  راکفا  رد  هتفرگ  سامت  هفوک  مدرم  اب  دـناوتن  ات.دـنک  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  هفوک  هب  دورو  هظحل 

دش و رامیب  هفوک  رد  دیز  هک  تسا  دقتعم  فنخم  وبا  : تسا هتفر  نخس  نآ  زا  فالتخا  هب  یخیرات  عبانم  رد  دوب (1). هفوک  رد  یتدم 
یبوقعی یلو.دننک  یم  دییأت  ار  وا  رظن  زین  يزیرقم  ریثا  نبا  دیزگ 1. تماقا  اجنآ  رد  ینالوط  یتدم  ور  نیازا  تشادن  تکرح  تردق 

.دیدرگ جارخا  شدورو  تاظحل  نیلوا  رد  هک  تسا  دقتعم 

هک دـسر  یم  رظن  هب.درک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  رظن  تفرگ و  یم  سامت  مدرم  اب  هنایفخم  هفوک  رد  دوخ  تماـقا  تدـم  رد  دـیز 
تداهش هب  درک و  یم  ریگتـسد  شا  هناخ  رد  ار  وا  دور  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  زا  شیپ  هنرگو  تشادن  یهاگآ  همانرب  زا  یفقث  فسوی 

.دیناسر یم 

دوخ هار  وا  هک  یتروص  رد.تفر  دهاوخ  هنیدم  يوسب  هرـسکی  هک  دـش  نئمطم  درک  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  یفقث  فسوی  هک  یماگنه 
رود و ياههار  زا  نایعیش.دیزگ  تماقا  اجنآ  رد  یتدم  درک و  جک  هیبلعث (3) ای  هیسداق (2)و  يوس  هب  ار  دوخ  هار  هکلب  دادن  همادا  ار 

یتاعالطا نامزاس  تفرگ و  یم  ماجنا  يراـک  یفخم  تیاـهن  رد  تعیب  توعد و  نیا.دـنداد  یم  تعیب  تسد  ، هدـمآ وا  يوس  هب  زارد 
.دنام یم  ربخ  یب  نآ  زا  نمشد 

زور رد  ، هداد ار  جورخ  بیترت  دوخ  نارای  اب  هاگنآ.دـنک  دربن  هدامآ  ار  اهنآ  هتفرگ  سامت  يریثک  هورگ  اب  هک  دـش  قفوم  ناـنچمه  وا 
.دندرک تکرح  هدرشف  ياهفص  رد  نیعم 

ار يدنوادخ  شیاتس  ساپس و  " تفگ نینچ  دید  دوخ  رـس  زارف  رب  ار  هدش  هتـشارفارب  ياهمچرپ  هک  یماگنه  دیز  : دسیون یم  يراخب 
مرش (ص) مرکا لوسر  زا  نم  ، دنگوس ادخ  هب.دینادرگ  لماک  نم  رب  ار  دوخ  تمعن  نید و  دروآ و  مهارف  ار  تضهن  نیا  تامدقم  هک 
موش دراو  وا  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  زیخاتسر  زور  رد  منک  لمع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  هکنآ  زا  شیپ  هک  متشاد 

.(4)
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زا یکی  هلیسوب  دیز  جورخ  زا  فسوی  یهاگآ  هک  دنا  هتفگ.دش  یئوردور  هدامآ  دش  هاگآ  دیز  جورخ  زا  یفقث  فسوی  هک  یماگنه 
هک تشون  هفوک  رادنامرف  تلص  نب  مکح  هب  يا  همان  یفقث  فسوی  تسا (1). هتفرگ  تروص  یقراب  هقارس  نب  نامیلس  مان  هب  شنارای 

مظعا دجسم  رد  ار  اهنآ  دناوخارف و  ار  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  نارـس  مکح  دنک (2). جیسب  دیز  یبوکرـس  يارب  ار  شتردق  مامت 
ظوفحم شنوـخ  دـیآ  درگ  دجـسم  رد  سکره  هک  درک  مـالعا  رهـش  رد  یفقث  فـسوی  روتـسد  قـبط  هاـگنآ  دروآ (3). درگ  هفوـک 
یئاسانـش هدـش و  ادـج  مدرم  زا  دـیز  نارای  هلیـسو  نیدـب  ات  دنتـسب  ار  دجـسم  ياهرد  دـندمآ  درگ  دجـسم  رد  ناـگمه  نوچ  ، تسا

.دش جراخ  اجنآ  زا  هک  دوب  يراصنا  قاحسا  نب  هیواعم  مان  هب  شنارای  زا  یکی  هناخ  رد  دیز  عقوم  نیا  رد.دنوش 

ار دـیز  راـک  تبقاـع  اـت  دـمآرب  هریح  یکیدزن  رد  يا  هپت  زارفرب  شیرق  زا  یهورگ  هارمه  یفقث  فسوی  هک  دـنک  یم  تیاور  يربـط 
دوب (4). ینزم  دیعس  نب  سابع  یماظتنا  یماظن و  ياهورین  هدنامرف  زور  نآ.دنک  اشامت 

بیقعت تحت  ار  وا  ناراداوه  ناگدننک و  تعیب  هدش و  هاگآ  دیز  تکرح  زا  یفقث  فسوی  هک  دـندش  هجوتم  هفوک  لها  هک  یماگنه 
وا زا  هدـمآ و  يو  شیپ  دـندوبن  ممــصم  يدـج و  ، دـیز يرکف  داـعبا  تـضهن و  هـب  هـک  اـجنآ  زا  دندیــسرت و  داد (5) دــهاوخ  رارق 

تیب لها  زا  ،و  میوگ یمن  اهنآ  هرابرد  يزیچ  نم.درذـگب  اهنآ  زا  دـنوادخ  : تفگ وا  ؟ ییوگ یم  هچ  رمع  رکب و  وبا  هرابرد  : دندیـسرپ
هفوک نایعیش  : دیوگ یم  یناتسرهش  دنتـسکش (6). ار  دوخ  تعیب  دندش و  ادج  وا  زا  هاگنآ.دـنیوجب  يرازیب  اهنآ  زا  هک  مدینـشن  دوخ 

.دنتفگ كرت  ار  وا  دیوج  یمن  يرازیب  نیخیش  زا  وا  هک  دندیمهف  دندینش و  ار  دیز  نانخس  یتقو 

دودح رد  ، یمک دادعت  طقف  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  يرفن  رازه  زا 15  دمآ  نوریب  قاحـسا  نب  هیواعم  لزنم  زا  دیز  هک  یماگنه 
: دیسرپ دیز.دندوب  وا  هارمه  رفن   300

دنتسه (7). هرصاحم  رد  دجسم  رد  اهنآ  هک  دش  هتفگ  وا  هب  ؟ دنا هدش  هچ  مدرم 

ص:86
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نیبلاطلا ص 136 لتاقم  ( - 3 - 3
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لها يا  : هک دروآرب  گناب  دوب (1) دیز  هاپـس  رادمچرپ  راوتـسا و  دوخ  تعیب  رد  هک  هفوک  ياه  تیـصخش  زا  یکی  ، همیزخ نب  رـصن 
.دادن ار  وا  خساپ  یسک  اما  دییآرد ، يزارفرس  تزع و  يوس  هب  ینوبز  يراوخ و  زا  هفوک 

زا دنداد (2)؟ ماجنا  نیسح  ماما  مدج  اب  هک  دننک  راتفر  نانچنآ  ام  اب  هفوک  لها  هک  يراد  میب  ایآ  رـصن  يا  : دومرف هدرک  ور  وا  هب  دیز 
.دنا هتفرگ  شیپ  هلیح  رکم و  زین  وا  اب  هفوک  لها  هک  دوب  هتفایرد  دیز  بانج  هک  تسادیپ  ترابع  نیا 

يریگیپ ار  تضهن  راوتسا  يا  هدارا  خسار و  یمزع  اب  نانچمه  وا  ،و  درکن يریثأت  نیرتکچوک  دیز  نینهآ  هدارا  رد  نایفوک  ییافو  یب 
.تفرگرد یتخس  گنج  دنداتسیا و  مه  يور  رد  يور  رکشل  ود  هاگنآ.درک  دهاوخ  هزرابم  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  درک  مالعا  و 

یتخس گنج  زا  سپ  ،و  دش رو  هلمح  وا  فرطب  هدرک  ناشن  ار  همیزخ  نب  رصن  ، دوب يوما  هاپـس  رکـشلرس  هک  ینزم  دیعـس  نب  سابع 
دیناسر (3). تداهش  هب  ار  وا  تفرگرد  ود  نآ  نایم  رد  هک 

درکن و ریثأت  وا  نینهآ  هدارا  رد  یلو  دندیـسر  تداهـش  هب  دربن  رد  شنارای  زا  ار  دوخ  راکادـف  رای  نیرتدـنمورین  دـیز  ، هعجاف نیا  رد 
هب ار  یسک  دیعس  نب  سابع  هک  ییاج  ات.دیدرگ  ماع  صاخ و  دزنابز  هک  دش  نایامن  دیز  بانج  زا  تعاجش  تماهـش و  راثآ  نانچنآ 
راج هاپس  نایم  رد  هک  داد  روتـسد  اه  یچراج  هب  هاگنآ  تسا (4). هدنامورف  دیز  هاپس  ربارب  رد  ام  هاپـس  هک  داتـسرف  یفقث  فسوی  دزن 

ار اهفـص  دندش و  راوس  همه  هاگنآ.دیتسیاب  دیز  رکـشل  ربارب  رد  دیناوت  یمن  اهانگنت  رد  هک  دیوش  راوس  دوخ  ياهبکرم  رب  هک  دـننزب 
تبالص نامیا و  زا  یـشان  تعاجـش  اب  دیز  هاپـس  لاح  نیا  اب  ددرگرب (5). بقع  هب  تسناوت  یمن  یـسک  هک  دـندرک  هدرـشف  نانچنآ 

دندرک (6). یم  راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  اهنآ  ، هدومن تمواقم  ماش  هاپس  ربارب  رد  ، ریشمش

شمینود دروخ  یم  سکره  هب  هک  تخاس  یم  يا  هدنرب  زیت و  ياهریشمش  هورف  وبا 
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یم هتفگ  زین  هیورف  ، دیز باحصا  هب  دوب  اهریشمش  نیا  زا  دیز  رکشل  تسد  رد  نوچ  دندیمان و  یم  هیورف  ار  اهریـشمش  نیا  ؛ درک یم 
هب تخاـس و  یم  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  درک و  یم  هلمح  نمـشد  بلق  تسار و  پچ و  هب  يزیگنا  باـجعا  يریلد  اـب  یلع  نـب  دـیز.دوش 

: تسا نینچ  اهنآ  همجرت  هک  دناوخ  یم  يراعشا  راکیپ  ماگنه 

" منیب یم  دنسپان  یکاروخ  ار  ودره  هک  ار  یگدنز  ینوبز  تلذ و  ای  منیزگرب  ار  گرم  يزارفرس  تزع و  ایآ  "

تفاتش (1). مهاوخ  نآ  يوس  هب  تفریذپ و  مهاوخن  ار  گرم  زج  هک  تسا  یعیبط  ، مشاب ریزگان  ود  نآ  زا  یکی  باختنا  زا  رگا  "

ص:88
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دیز تداهش 

راوخنوخ میژر  اب  نانچمه  داد و  همادا  ار  دوخ  دربن  ، شنارای نیرتزیزع  هاپـس و  رادمچرپ  تداهـش  نایفوک و  یئافو  یب  مغریلع  دـیز 
ماش رکـشل  هکنیا  ات  ، تخادـنا كاـخ  هب  ار  ماـش  هاپـس  ناروآ  ماـن  زا  رفن  زا 70  شیب  هنت  کـی  ،و  تخادرپ نینوـخ  يدربـن  هب  يوـما 

درک (1). ینیشن  بقع  یلکش  نیرتدب  هب  دش و  هدنکارپ 

ماش هاپـس.تخادرپ  هاپـس  کیرحت  قیوشت و  هب  درک  هدهاشم  وا  هلباقم  زا  ار  هاپـس  یناوتان  دید و  ار  دیز  يروالد  یتقو  یفقث  فسوی 
تعاجش تماهش و  اب  دیز  زین  راب  نیا.تشاد  لیسگ  دیز  يوس  هب  ینزم  دیعس  نب  سابع  یگدرکرـس  هب  ار  اهنآ  داد و  ناماسورـس  ار 

درک (2). رارف  هب  راداو  ار  اهنآ  تسکش و  مهرد  ار  اهنآ  فوفص  درک و  عفد  ار  اهنآ  هلمح  یصاخ 

رد.دنداد شرازگ  یفقث  فسوی  هب  دـیز  اب  یئورردور  زا  ار  دوخ  ینوبز  فعـض و  ، دـیز لباقم  زا  رارف  اب  ماش  هدروخ  تسکـش  هاپس 
رد هجنـس  مان  هب  یلحم  هب  ار  نانآ  درک و  لابند  ار  وا  مزهنم  هاپـس  دـسرب  یفقث  فسوی  هزاـت  ياـهورین  هکنآ  زا  شیپ  دـیز  ناـیم  نیا 

.دندرک رارف  هفوک  نوریب  رد  میلس  ینب  هقطنم  هب  اهنآ  بیترت  نیدب.دنار  نوریب  مه  اجنآ  زا  هاگنآ  داد و  يرارف  ، هفوک یکیدزن 

يراکادف و قاحـسا (3) نب  هیواعم  نوچمه  زین  وا  هک  دوب  دسا  ینب  هلیبق  زا  دمـصلا  دبع  مان  هب  یـصخش  زور  نآ  رد  دـیز  رادـمچرپ 
میشاب هتشاد  هجوت  هک  دوش  یم  نشور  یماگنه  اه  يروالد  نیا  داعبا  اه و  يراکادف  نیا  شزرا.داد  ناشن  دوخ  زا  یـصاخ  يزابناج 

دـیز و نآ  زا  يزوریپ  هراوـمه  لاـح  نیع  رد  دـندوب و  رفن  زا 500  رتـمک  دـیز  هاپـس  نت و  رازه  هدزاود  زا  شیب  ماـش  هاپـس  هکنیا  هب 
دوب (4). ماش  هاپس  نآ  زا  رارف  تسکش و 

نزریت همه  هک  هاپـس  نیا.دیـسر  رد  ، دوب هدروآ  درگ  دیعـس  نب  ساـبع  تساوخرد  هب  یفقث  فسوی  هک  يا  هزاـت  ياـهورین  ماـجنارس 
هب یمزر  تازیهجت  یناـسنا و  يورین  تهج  زا  ماـش  هاپـس  دندش (5)و  قحلم  ماش  هاپـس  هب  ناسیک  نب  نامیلـس  یگدرکرـس  هب  دندوب 

تداهش هب  دیز  نارای  زا  یهورگ  دیرابورف و  دیز  هاپس  رس  رب  يراهب  ناراب  ناسب  نمشد  ياهریت  هاگنآ.دش  تیوقت  تدش 
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يدیدرت فعـض و  نیرتکچوک  دیز  نینهآ  هدارا  رد  یلو  ، دوب اهنآ  نایم  رد  زین  دـیز  يافواب  رای  نآ  ، قاحـسا نب  هیواعم  هک  دندیـسر 
ریت رابگر  دیگنج و  یم  دوخ  کچوک  هاپس  شیپاشیپ  رد  راوتـسا  یهوک  نوچ  دیز  تشاد و  همادا  دربن  بش  زا  یـساپ  ات.دماین  دیدپ 

هب هتشغآ  دیز  ؛ تفاکش ار  شناوختسا  زغم  ات  درک و  تباصا  دیز  یناشیپ  هب  اهنآ  زا  یکی  نایم  نیا  رد  هک  دیراب  یم  نمشد  فرط  زا 
داتفا (1). نیمز  رب  نوخ 

مان هب  یمالغ  ریت  هب  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  دشن ، هتخانش  دیز  لتاق  رگید  دوب  هتفرگ  ندیراب  ورف  يرامش  یب  ياهریت  هک  اجنآ  زا 
دنا (3). هتسناد  وا  لتاق  دوب  یفقث  فسوی  نارادفرط  زا  هک  ار  نایک  نب  دواد  یخرب  دشاب (2)و  هدمآرد  اپ  زا  دشار 

وناز يور  ار  شکرابم  رـس  ییحی  هک  تشاد  یقمر  زونه  دـندروآ  ییحی  شرـسپ  دزن  هب  ار  دـیز  نوخ  هب  هتـشغآ  ندـب  هک  یماـگنه 
هظحل نیمه  رد  یلو  دشکب  نوریب  وا  یناشیپ  زا  ار  ریت  ات  دندروآ  ار  ساود  ینب  یلوم  نایفس  مان  هب  یکشزپ  ، نارای زا  یهورگ.تفرگ 

درک (4). میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دیز 

رد ار  دیهـش  دیز  هزانج  دندرک و  ضوع  ار  بآ  ریـسم  اجنآ  رد  دندرک و  لمح  بوقعی  هناخدور  یکیدزن  رد  یغاب  هب  ار  دیز  هزانج 
هب هزانج  دـنامب و  ظوفحم  وا  ربق  هلیـسو  نیدـب  هکلب  ات  دـندینادرگزاب  دوخ  یلـصا  ریـسم  هب  اربآ  سپـس  ، دـندرک نفد  هناخدور  رتسب 
هک يا  هدرب  ماجنارس  ات  تشاد  لیسگ  دیز  بانج  نفد  لحم  نتفای  يارب  ار  دوخ  ياهـسوساج  یفقث  فسوی  .دتفین (5) نمشد  تسد 

داد (6). عالطا  یفقث  فسوی  ناسوساج  هب  دوب  هاگآ  ترضح  نآ  نفد  لحم  زا 

کلملا دـبع  نب  ماـشه  يوس  هب  هدرک  ادـج  نت  زا  ار  شکراـبم  رـس  ،و  دـندروآ نوریب  ربق  زا  ار  دـیز  هزاـنج  یفقث  فسوی  ناروماـم 
هنیدم رد  ارنآ  هک  داد  روتسد  هنیدم  یلاو  هب  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  نآ  سپـس  تخیوآ (7)، ماش  ياهنادیم  رد  ارنآ  ماشه  دنداتـسرف و 

شکرابم دسج  اما  دنک (8). نازیوآ 
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هارمه زین  ار  قاحسا  نب  هیواعم  همیزخ و  نب  رصن  شیافواب  نارای  زا  نتود  دسج  دنتخیوآ (1). راد  هب  هفوک  یکیدزن  رد  هسانک  رد  ار 
دندز (2). راد  هب  وا 

يا همان  هاگنآ  ، تسشن تفالخ  ریرس  رب  دیزی  نب  دیلو  شا  هدازردارب  تفر و  ایند  زا  ماشه  ات  دوب  راد  رس  رب  دیز  دسج  يزارد  نایلاس 
دروـمرد هماـن  نیا  رد  دـیلو.دنزب  شتآ  ارنآ  درواـیب و  نیئاـپ  راد  زا  ار  دـیز  هزاـنج  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشوـن و  یفقث  فـسوی  هب 

دوب (3). هدرک  ریبعت  " قارع هلاسوگ  " ناونع هب  وا  زا  دوب و  هدرکن  رازگورف  یتناها  چیه  زا  دیز  ترضح 

ناشن تیـساسح  همه  نیا.دنک  یم  تیاکح  تیب  لها  اب  دیلو  هنیرید  توادـع  زا  همه  همه و  هک  هدـش (4) لقن  زین  يرگید  ياهریبعت 
نارادمدرـس نارادمامز و  هدید  رد  ترـضح  نآ  تمظع  یلجت  مدرم و  لد  رد  وا  هداعلا  قوف  ذوفن  لیلد  هب  دیز  هزانج  درومرد  نداد 

تخیر (5). هناخدور  هب  ار  شرتسکاخ  سپس  ، دز شتآ  دروآ و  نیئاپ  تخرد  زا  ار  دیز  هزانج  یفقث  فسوی  هاگنآ.دوب  زور  نآ 

يرپس ادـخ  هار  رد  داهج  دربن و  ، شـشوک شالت و  ، يوقت دـهز و  اب  ارنآ  همه  هک  دوب  لاـس  تداهش 42  ماگنه  هب  دیز  فیرـش  نس 
: ياهمان هب  دنزرف  راهچ  دیز  بانج  زا.دوب  هدرک 

دنام (6). ياج  هب  دمحم  نیسح و  ، یسیع ، ییحی

ص:91

هیولعلا ص 59 هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
رجحملا ص 483 ( - 2 - 2

نیبلاطلا ص 144 لتاقم  ( - 3 - 3
هیولعلا ص 59 هلسلسلا  رس  ( - 4 - 4

" فلؤم " تسوا ندز  راد  لحم  نامه  دنیوگ  یم  هک  ، دش انب  هلح  هفوک و  نایم  یفورعم  هاگترایز  دیهش  دیز  يارب  ( - 5 - 5
هبیتق ص 216 نبا  فراعم  ( - 6 - 6
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دیز تداهش  ریثأت 

زرابم و دـهاجم و  ياوشیپ  ، دـیز تداهـش  اب  اهنآ  اریز  ، تشاذـگ ياج  هب  دـیز  ناوریپ  نارای و  لد  رد  فرگـش  يریثأت  دـیز  تداهش 
.دندش هدنکارپ  فلتخم  ياه  هقطنم  اهرهش و  رد  وا  ناراداوه  هجیتنرد  دنداد و  تسد  زا  ار  يردقنارگ 

ربـنم زارفرب  هتفر  هفوک  هب  تشاد  لد  رد  وا  ناراداوه  زا  یقیمع  هنیک  هک  یفقث  فسوی  ، دـیز تداهـش  زا  سپ  ، فنخم وـبا  زا  لـقن  هب 
: تفگ دش و  رهاظ 

نیا بقاوع  زا  مرادـن و  یکاب  اهیزاب  بش  همیخ  نیا  زا  ، هدـشن وربور  یلکـشم  اب  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب.تسپ  نادرگناـبایب  يا  "
.مسرت یمن  زگره  هن  ، متسین كانمیب  اه  يرگلالخا 

هناخ ، هدرک ناریو  ار  امش  ياهرهـش  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  "." مسرتب هنوگچ  نیدالوف  يوزاب  نیا  اب  تکوش و  تردق و  نیا  اب  نم 
هک مرازایب  ار  امش  هکنیا  زج  مدماین  ربنم  نیا  هب  ، دنگوس ادخ  هب  "" .میامن هرداصم  ار  امـش  لاوما  مزیر و  ورف  ناترـس  هب  ار  امـش  ياه 

." دیتسه (1) بلط  بوشآ  هشیپ و  متس  یمدرم 

رد دــیروخب و  دوـخ  ياـهکاروخ  رد  وا  تارذ  اــت  مـتخیر  هناــخدور  رد  ار  وا  رتسکاــخ  نـم  :" تـفگ دــیز  ترــضح  دروـمرد  وا 
." دیشونب (2) دوخ  ياهیندیماشآ 

دبع نادنزرف  ، دندوب هتخورف  هیما  ینب  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  يا  هیامورف  سولپاچ و  نارعاش  ، دیز دسج  نتخیوآ  راد  هب  زا  دـعب 
: تسا هدمآ  اه  هدیصق  نآ  زا  یکی  نمض  رد  هک  دندورس  تتامش  مسر  هب  ار  يراعشا  ، هداد رارق  بطاخم  ار  بلطملا 

." دنزیوآ (3) راد  هب  ار  يدهم  هک  میدیدن  ام  هک  یتروص  رد.متخیوآ  راد  هب  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  زا  ار  دیز  "

تسیرگ و تدش  هب  دش و  نیگهودـنا  رایـسب  دیـسر  (ع) قداص رفعج  ماما  شراوگرزب  هدازردارب  هب  دـیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه 
تخیر (4). شکرابم  تروص  هب  کشا  تارطق 

ص:92

يربط ج 7 ص 191 خیرات  ( - 1 - 1
،ج 2 ص 291 یبوقعی خیرات  ( - 2 - 2

رظن زا  ( يدهم جورخ  ) نوچ بلصی  عذجلا  یلع  ایدهم  را  ملو  هلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص  بهذلا ج 3 ص 219  جورم  ( - 3 - 3
هدرکن " تیودـهم " ياـعدا زگره  (ع) دــیز هـنرگو  تـسا  هدرک  قیبـطت  يدــحا  رب  ارنآ  یــسکره  اذــل  ، هدوـب ملــسم  يرما  یمالــسا 

" نامجرتم " .تسا
هیجانلا ص 529 هقرفلا  ( - 4 - 4
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: تسا نینچ  شا  همجرت  هک  هتفگ  يا  هدیصق  وا  ياثر  رد  تیب  لها  يارعش  زا  یکی 

دنزرف هک  يزور  دای  هب  "" .تسا نتـسیرگ  تقو  نونکا  هک  دـیتسیان  کشا  نتخیر  زا  يا  هظحل  دـیرابب و  کشا  نم  ياه  هدـید  يا  "
وا هزانج  یلو  دوش  یم  يرپس  اهبـش  درذگ و  یم  اهزور  "" .دـنا هتخیوآ  راد  هبوچ  رب  هسانک  رد  ار  ( دـیز هینک  ) نیـسح وبا  (ص) ربمایپ

شا هزانج  درک و  افج  وا  قح  رد  هشیپ  متس  رفاک  "" .تسا راد  رس  رب  هراومه  هک  دوش  يرادرس  يادف  هب  مناج.تسا  راد  رـس  رب  زونه 
شرکیپ زا  دوب و  نوخ  هب  هتشغآ  شندب  مامت  هکیلاح  رد  دندیشک  نوریب  شربق  زا  ار  نیـسح  وبا  "" .دروآ نوریب  دوخ  هاگمارآ  زا  ار 

زاورپ یلعا  توکلم  يوس  هب  هک  ارچ  دنتفاین  تسد  شزاورپدـنلب  حور  هب  یلو  دـندرک  اهیزاب  هناملاظ  شرکیپ  اب  "" .دـیکچ یم  نوخ 
"... دوب (1) هدرک 

یم ، تـفرگ یم  ماـقتنا  وا  ناوریپ  ماـشه و  زا  درک و  جورخ  ( ربماـیپ يوـمع  ) ساـبع ياـه  هداوـن  زا  یلع  نـب  هـّللا  دــبع  هـک  یماـگنه 
دنتشاد (2). اور  یلع  نب  دیز  رب  هک  تسا  یتایانج  ربارب  رد  نیا  : تفگ

يوما هشیپ  متـس  میژر  ياهتنایخ  تایانج و  ربارب  رد  یـسایس  ياهـشکمشک  دربن و  گنج و  ، شبنج تکرح و  رـسارس  دیز  یگدـنز 
ار تفالخ  تخت  ریـشمش  روز  هب  هک  دنتـسناد  یم  هشیپ  تیانج  ینارادمامز  ار  هیما  ینب  ، يولع ناروشحلـس  رگید  دیهـش و  دـیز  ، دوب

.تسا هدادن  تعیب  تسد  اهنآ  هب  رطاخ  تیاضر  اب  یسک  دندوبن و  یکتم  مدرم  يارآ  هب  زگره  دندوب و  هدرک  بصغ 

دندرمش (3). یم  مزال  هکلب  زیاج  اهنت  هن  ار  اهنآ  ربارب  رد  شروش  دنتخانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  اهنآ  تفالخ  ور  نیازا 

ص:93

نیسح وبا  یبنلا  نبا  هادغ  يدوجملا  نیحاذ  سیل  کعمدب  يدوجو  یضرت  نیع ال  ایالا  راعشا : نتم  نیبلاطلا ص 149  لتاقم  ( - 1 - 1
ربقلا نم  هجرخاـف  هیف  راـبجلا  رفاـکلا  يدـعت  دومعلا  قوف  مظعا  سفنب  یـشمی  مهدومع و  یلع  لـظی  يدومع  قوف  هساـنکلاب  بیلص 

دیسج مدی  مهنیب  ابیضخ  نیسح  ابا  نوشبنی  اولظف  دیحللا 
دعس ج 5 ص 239 نبا  تاقبط  ( - 2 - 2

دیز ص 54 مامالا  ( - 3 - 3
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يراـی ،و  نارگمتــس ربارب  رد  تمواـقم  موزل  لـیلد  هـب  تـفرگ و  لکــش  (ص) ربماـیپ تنــس  نآرق و  هـب  لـمع  هیاـپرب  دــیز  تـضهن 
،و ناگمه نایم  رد  نآ  هنالداع  میسقت  لاملا و  تیب  لیمو  فیح  زا  يریگولج  نانآ و  هدش  بصغ  قوقح  ندنادرگزاب  ،و  نافعضتسم

تفرگ ماـجنا  تیب  لـها  میرح  زا  عاـفد  روظنم  هب  زین  دـندوب و  هدـش  هداتـسرف  تسدرود  ياهنیمزرـس  هب  هک  ینازابرـس  ندـنادرگزاب 
هک يرگید  رطخ  زا  ،و  درک هزرابم  نآ  اب  تدش  هب  دروآ و  رامشب  دوخ  تنطلس  يارب  گرزب  يرطخ  ار  دیز  مایق  ماشه  ، ور نیازا  .(1)

تفای و شرتسگ  اه  يولع  تکرح  رانک  رد  هک  دوب  اه  یسابع  تکرح  نآ  دیزرو و  تلفغ  درک  یم  دیدهت  ار  يوما  تنطلس  ساسا 
لفاغ اه  یسابع  تکرح  زا  هک  دوب  لوغشم  دیز  شبنج  یبوکرس  هب  نانچنآ  ماشه  یلو.دناکشخب  ار  يوما  میژر  هشیر  هک  تفر  یم 

دنامزاب (2). نآ  اب  هزرابم  زا  دنام و 

نیلتاق دنتفگ و  یم  نخس  وا  ياهیراکادف  دیز و  تداهش  زا  مدرم  اج  همه.درک  بلج  اه  يولع  يوس  هب  ار  مدرم  هجوت  دیز  تداهش 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دش  هتفگ  دیز  گوس  رد  یناوارف  ياه  هدیصق  هنیمز  نیا  رد.دندرک  یم  شهوکن  ار  وا 

نب مکح  نب  فسوی  هب.وگب  ، دـنداد تصخر  دوخ  هب  اوران  نانخـس  ندینـش  اب  ملاس  يارحـص  رد  دـندیرد و  ار  اه  هدرپ  هک  اـهنآ  هب  "
(3) یتفای ." هنوگچ  ار  ناراوگرزب  دربن  هعقاو  هک  وگب  مساق 

: دیوگ یم  ( دیز فلختم  نارای  نابز  زا  تیب  لها  يافواب  رعاش  ،) يدسا تیمک 

زا گرم  سرت  زا  نم  "." تشاد يراوتـسا  يأر  هچ  هک  ، سوسفا دـص  ، مدومن غیرد  نم  دـناوخارف و  دوخ  يرای  هب  ارم  ربماـیپ  دـنزرف  "

.(4) تخیرگ " گرم  زا  ناوتن  هکیتروص  رد  ، متخیرگب وا  يرای 

رحس هب  ات  ار  یبش  :" دیوگ یم  وا  گوس  رد  يا  هدیصق  نمـض  رد  دناد  یم  کیرـش  دیز  نوخ  رد  ار  هیما  ینب  همه  هک  يریمح  دیس 
". تفرن ورف  ممشچ  رد  باوخ  مدرک و  يرپس  يرادیب  هب 

ص:94

هعیشلا ص 257 جراوخلا و  ( - 1 - 1
دیز ص 55 مامالا  ( - 2 - 2

نب فسوی  ای  الا  هعقو  متدجو  فیک  ملاس  ارحصب  عمـسلا  وصخر  مراحملا و  اوکهتنا  نیذلل  لق  يربط ج 7 ص 187  خیرات  ( - 3 - 3
مساقلا نب  مکحلا 

نم هینملا  نود  له  اهنم و  دـب  هینم ال  راذـح  قیثولا  يارلل  فهلای  ـالا  ملف  لوسرلا  نبا  یناـعد  خیراتلا ج 6 ص 50  ءدـبلا و  ( - 4 - 4
قیرط
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دیزم شارخ (1)، ، بشوح ، دنوادخ " " .مدوساین يا  هظحل  ، هودنا مغ و  زا  مدرک و  اه  یئارس  هحون  متخیر و  اهکشا  متفگ و  ینخـس  "

يدبا ياهتنعل  نآ  زا  ، دنک تنعل  راب  رازه  نارازه  رازه و  نارازه  "" .دنتخانـشن يزرم  دح و  ، متـس ملظ و  رد  هک  دنک  تنعل  ار  دیزی  و 
نوخ رد  اهنآ  " .دنداد رازآ  ار  مالسا  ربمایپ  دنتساخرب و  دربن  هب  نامـسآ  نیمز و  راگدرورپ  ناهج و  راگدیرفآ  اب  نانآ  " " يدمرـس و 

شارخ يا  "" .دنتخیوآ راد  هب  ار  وا  هنهرب  ندب  دندز و  راد  رس  رب  ار  دیز  هزانج  اهنآ  "" .دنتـسج تکرـش  یلع  نب  دیز  نیـسح و  ماما 
." دوب (2) یهاوخ  یهلا  لدع  همکحم  رد  مدرم  نیرت  یقش  وت  ، زیخاتسر زور  هب.بشوخ  نب 

هنیدم گرزب  نادـیم  رد  ارنآ  ات  داتـسرف  هنیدـم  رادـنامرف  یموزخم  ماشه  نب  میهاربا  دزن  ار  دـیز  كرابم  رـس  کلملا  دـبع  نب  ماشه 
رهـش ياضف  رد  مدرم  هلان  هحون و  يادص  دندش و  تحاران  هنادرمناوجان  هنامـصخ و  راتفر  نیا  زا  تدـش  هب  هنیدـم  لها.دـنک  بصن 

.تخادنا نینط 

رد ار  دیز  كرابم  رـس  دنک و  رظن  فرـص  اوران  لمع  نیا  زا  هک  دندرک  تساوخرد  دوخ  رادنامرف  زا  هنیدـم  لها  : دـسیون یم  یلحم 
هلان.دش دنلب  مدرم  هلان  هیرگ و  يادص  ، دندرک بصن  ار  دیز  بانج  هدیرب  رـس  هک  یماگنه.تفریذپن  وا  یلو  دنکن  بصن  هنیدم  رهش 

زا ار  مدرم  ،و  هدـش هنیدـم  دراو  ، هتـشگزاب ـالبرک  زا  (ع) نیـسح ماـما  تیب  لـها  هک  دوب  يزور  روآداـی  هنیدـم  مدرم  كاـنزوس  ياـه 
.دندوب هتخاس  هاگآ  نیسح  ماما  تداهش 

ص:95

دروآ و نوریب  ار  شا  هزانج  تفاکـش و  ار  دـیز  ربق  یفقث  فسوی  هک  يزور  ، بشوح نب  شارخ  ،ج 5 ص 9، ریثا نبا  لماک  ( - 1 - 1
.دوب وا  هاپس  سیئر  شارخ  ، دز راد  هب 

اشارخ و ابشوح و  هّللا  نعل  ادلبتلا  تلطا  هلوق و  تلق  دقل  ادصقم و  نیعلا  رهاس  ادهشم  الیل  تب  خیراتلا ج 6 ص 50  ءدبلا و  ( - 2 - 2
مد یف  اوکرـش  ادـمحم  اوذا  هلـالا و  اوبراـح  مهنا  ادمرـس  نیعللا  نم  فلا  فلا  فلا و  فلا  ادـتعا  یتعا و  ناـک  هناـف  ادـیزی  ادـیزی و 

اذغ يرولا  یقشا  تنا  بشوخ  نب  شارخ  ای  ادرجم  اعیرص  دج ع  قوف  هولاع  مث  ادبعت  ادیز  نیسحلا و 
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نآ هب  باطخ  دید  ار  دیز  هدیرب  رس  هک  یماگنه  دوب ) هنیدم  رادنامرف  هلاخرسپ  تیب و  لها  نادنمقالع  زا  هک  ) یمهس بلطم  نب  ریثک 
نیا ایآ  : تفگ وا  هب  هنیدـم  رادـنامرف  ، میهاربا " .دـشکب ار  اهنآ  دزاس و  رت  نوبز  ارت  نیلتاـق  رت و  هدنـشخرد  ارت  يور  دـنوادخ  :" تفگ

اجنیا زا  دننکفا (1). نادنز  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  داد  روتـسد  میهاربا.تسا  تسار  ، يرآ : تفگ.تسا تسرد  وت  درومرد  شرازگ 
.دنتفرگ یم  ماقتنا  زین  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  زا  یتح  ، تیب لها  درومرد  هیما  ینب  هک  تسادیپ 

نایعیـش : دیوگ یم  یبوقعی.دیـسر  ناسارخ  ات  نآ  هنماد  دش و  هتخیگنارب  نیـشن  هعیـش  قطانم  مامت  رد  دیز  تداهـش  زا  نایعیـش  مشخ 
ناسارخ رسارس  رد.دنتخادرپ  اهنآ  تایانج  لقن  هب  یلفحم  سلجمره و  رد  دندش و  نیگمشخ  رایسب  هیما  ینب  تیانج  نیا  زا  ناسارخ 

دوشن (2). وگزاب  هیما  ینب  تایانج  رابخا  نآ  رد  هک  دوبن  ینزرب  يوک و 

رد ار  اه  يولع  شبنج  ، دـندید یم  رتزوریپ  دـیز  تضهن  نتخاـس  نک  هشیر  رد  ار  دوخ  هیما  ینب  هچره  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
اب دـندوزفا  یم  نایعیـش  یبوکرـس  رد  دوخ  تایانج  رب  هیما  ینب  ردـقره  ،و  دـنتفای یم  رتشیب  ار  اـهنآ  تمواـقم  رتراوتـسا و  دوخ  ربارب 

دیز نب  ییحی  یئاوشیپ  اب  هیدیز  ياهشبنج  ، دیز تداهش  اب  هکنانچ.دندش  یم  وربور  رگید  يا  هقطنم  رد  نآ  زا  يرت  هدرـشف  ياهفص 
ددـصرد ، هدـمآرد شبنج  تکرح و  هب  فرطره  زا  يولع  ناروشحلـس  هاگنآ.تفرگ  رارق  نایعیـش  همه  دـییأت  دروم  دـیدرگ و  زاغآ 

.دندمآرب يوما  نارگمتس  زا  ماقتنا 

زاغآرـس وا  تداهـش  دـندید  هبترمکی  ، داتـسیا دـهاوخ  ییایوپ  كرحت و  زا  وا  تکرح  ، دـیز تداهـش  اب  دـندرک  یم  لاـیخ  هک  اـهنآ 
زا ماهلا  اب.دیدرگ  زاغآ  هیدیز  شبنج  هنوگ  نیدب  دناشن و  رتسکاخ  رب  دنازوس و  ار  اهنآ  یتسه  نمرخ  ماجنارـس  هک  دـش  ییاهتکرح 

: هک هتفرگ  رارق  ساسا  نیا  رب  يربهر  طئارش  درومرد  اهنآ  هدیقع  دیز و  تداهش 

.همطاف ترضح  لسن  زا  یلع  ترضح  نادنزرف  هب  تسا  رصحنم  تماما  - فلا

.دریگب تسد  رد  ار  دربن  هزرابم و  مچرپ  رگمتس  رسدوخ و  نارادمامز  ربارب  رد  ،و  دشکب ریشمش  ، دشاب ریلد  دیاب  ماما  ب-

هب نافعـضتسم  لاوما  هدننادرگزاب  ، رکنم زا  هدننک  یهن  فورعم ، هب  هدننکرما  ، تنـس نآرق و  هب  یعاد  ، هیقف ، دـهاز ، ملاع دـیاب  ماما  پ-
.دشاب (ص) دمحم لآ  زا  هدیزگرب  هتسارآ و  يدرم  ،و  اهنآ

ص:96

گرب 152 هیدرولا ج 1  قئادحلا  ( - 1 - 1
گرب 391 یبوقعی ج 2  خیرات  ( - 2 - 2

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_96_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_96_2
http://www.ghaemiyeh.com


شردپ تضهن  همادا  رد  دیز  نب  ییحی  ياه  شالت 

مود و نورق  ینعی  نرق  ود  لوط  رد  هک  دوب  هیدیز  ياهشبنج  زاغآرـس  یلع  نب  دیز  تکرح  هدش  رکذ  لبق  لوصف  رد  هک  روط  نامه 
.تفای شرتسگ  ، یمالسا روانهپ  روشک  رد  ، نآ زا  دعب  یتح  موس و 

نیا هکنیا  اب.تسا  هدوب  یمالـسا  لدـع  ماظن  يرارقرب  يوما و  ملاظ  تموکح  هطلـس  هب  نداد  ناـیاپ  تقیقح  رد  اهـشبنج  نیا  فدـه 
هک ارچ  دـش  زین  یـسابع  تموکح  ریگنابیرگ  نآ  همادا  اما  ، دـش زاغآ  کلملا  دـبع  نب  ماشه  دـض  رب  دـیز  ماـیق  اـب  ادـتبا  رد  اهـشبنج 

هراومه هک  ییحی  شراوگرزب  دنزرف  هکلب  دشن  دوکر  راچد  دیز  دییارگن و  یتسـس  هب  شبنج  اهنت  هن  ، یلع نب  دـیز  تداهـش  مغریلع 
داد (1). همادا  ار  وا  تکرح  ، دوب وا  شوداشود  شردپ  مایق  نارود  مامت  رد  دوب و  شردپ  مزالم 

وناز هب  ار  شکرابم  رـس  ، دـش هتفاکـش  دـیز  كرابم  قرف  هک  یماگنه  دـیگنج و  یم  وا  هارمه  دـیز  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  اـت  ییحی 
یم دای  ار  وا  هراومه  دش و  رثأتم  رایـسب  ردپ  تداهـش  زا  ییحی  درک (2). میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  وا  شوغآ  رد  تبقاـع  تفرگ و 
یم يرپس  يراد  هزور  هب  ار  اهزور  تدابع و  هب  ار  اهبـش  ؛ دوب يرگتدابع  هدـنب  هک  دزرمایب  ار  دـیز  مردـپ  دـنوادخ  : تفگ یم  درک و 

يراعشا دیز  شردپ  گوس  رد  ییحی  درک (3). راکیپ  ادخ  هار  رد  دوب  ادخ  هار  رد  داهج  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  دربن  ماگنه  هب  درک و 
: تسا نینچ  شا  همجرت  هک  هدورس 

هب "" .دنراگزور زودنا  هبرجت  درخ و  بابرا  ، لقع نابحاص  اهنآ  هک  ، دیناسرب مشاه  ینب  هب  هنیدم  رد  ارم  مایپ.نم  جرارپ  ناتسود  يا  "
ریز هب  یک  هب  ات  "" .تسا یتفگـش  راگزور  هچ  ؟ دـناسرب تداهـش  هب  دـشکب و  ار  امـش  نیرتهب  ناورم  لآ  یک  هب  ات  : هک دـییوگب  اهنآ 
امش زا  يا  هتشکره  يارب  "" .دیتفر یمن  ملظ  ریز  هب  دیداد و  یمن  تلذ  هب  نت  زگره  امـش  هک  هدش  تباث  هبرجت  هب  .؟ دوب دیهاوخ  متس 

يارب هک  هدش  هچ  ، تسه رگماقتنا  یهورگ 

ص:97

،ج 5 ص 239 دعس نبا  تاقبط  ( - 1 - 1
هیولعلا ص 58 هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2

لوقعلا ص 72 هرهز  ( - 3 - 3
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." دزیخ (1) یمنرب  یهاوخنوخ  هب  قارع  رد  یسک  دیهش  دیز 

رفعج ماما  هکنیا  اب  ،و  تفرگ هدهع  هب  ار  هعیـش  يوجگنج  روشحلـس و  مدرم  يربهر  ییحی  شدـنزرف  ، یلع نب  دـیز  تداهـش  زا  سپ 
اب ، هدیرخ ناج  هب  ار  تداهش  وا  یلو  دش (2)، دهاوخ  هتخیوآ  راد  هب  شردپ  نوچ  دش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  داد  ربخ  وا  هب  (ع) قداص

نینوخ دربن  هب  راوتسا  یمزع  اب  دیناسر و  نایعیش  شوگ  هب  ار  وا  نوخ  مایپ  هتفرگ  شیپ  ار  هار  راگدرورپ  ءاقل  هب  قشع  زا  راشرس  یلد 
.تخادرپ تیب  لها  نانمشد  اب 

هـسانک رد  مردپ  هزانج  هکیتروص  رد  میآرب  جاودزا  ددصرد  هنوگچ  نم  : دومرف یم  ، دـش یم  جاودزا  داهنـشیپ  ییحی  هب  هک  یماگنه 
.ما هتفرگن  ماشآ  نوخ  نمشد  زا  ار  وا  نوخ  ماقتنا  زونه  نم  تسا و  راد  رس  رب  مه  زونه 

.داتفا قافتا  يرجه (4) لاس 125  رد  ینعی  ردپ (3) تداهش  زا  دعب  لاس  هس  ییحی  تضهن  زاغآ 

رد ، دندوب هدینادرگ  يور  وا  يرای  زا  دیز  دهع  رد  هک  ینایعیـش  زا  یخرب.درک  دامتعا  ردپ  نارای  رب  دوخ  شورخرپ  شبنج  رد  ییحی 
نیگمشخ شیپ  زا  شیب  ، دنتشاد اور  وا  ناج  یب  رکیپ  رب  هک  یثداوح  صوصخب  دندش و  بکترم  وا  قح  رد  هیما  ینب  هک  یتایانج  رثا 
تسادیپ اج  نیمه  زا.دندرک  قیوشت  ردپ  هار  همادا  هب  ار  وا  دنتفاتش و  ییحی  يرای  هب  هتفرگ  لد  هب  هنیک  ترفن و  اه  يوما  زا  دندش و 

یم.دنک لابند  ار  وا  هار  هک  درک  یم  هیـصوت  وا  هب  دیز  شردپ  هک  دوش  یم  هتفگ.دوب  دـیز  شردـپ  تکرح  هلابند  ییحی  شبنج  هک 
رب وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  ، يرآ : دومرف ؟ منک لابند  ارت  هار  ایآ  هک  دیسرپ  وا  زا  ییحی  شرـسپ  دیز  بانج  راضتحا  ماگنه  هب  هک  دنیوگ 

دنتسه (5). لطاب  رب  اهنآ  قح و 

ص:98

یتم یتحف  براجتلا  یهنلا و  لـها  مشاـه  ینب  اـغّلب  هنیدـملاب  ینع  یلیلخ  راعـشا : نتم  يرعـشا ص 65  نییمالـسالا  تالاقم  ( - 1 - 1
لیتق لکل  براجتلا  دنع  فسخلا  هابا  متنک  مهنم و  فسخلاب  نوضرت  یتم  یتح  بیاجعلا و  مح  رهدلا  مکرایخ و  مکنم  لتقی  ناورم 

بلاط نییقارعلا  دیزل  سیل  هنوبلطی و  رشعم 
لحن ج 1 ص 210 للم و  ( - 2 - 2

ییحی هدام  ، مالسا فراعملا  هرئاد  ( - 3 - 3
هیولعلا ص 86 هلسلسلا  رس  ( - 4 - 4

راصتخالا ص 86 هیاغ  ( - 5 - 5
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هنانج راپسهر  سپـس  درک  تماقا  هفوک  رد  یتدم.دنک  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  هک  دوب  یتصرف  رظتنم  تفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  ییحی 
وا زا  هتفر  وا  دزن  هب  نایعیش  زا  یعمج  هکنیا  ات  درک  یمن  زاربا  يزیچ  یلو  دوب  مایق  هدامآ  راوتسا  یمزع  اب  اجنآ  رد  دش (2)و  عبس (1)
زا سپ  ناسارخ  نایعیـش  هک  دنتفگ  وا  هب  اهنآ.دنک  زاغآ  اجنآ  زا  ار  شبنج  ات  ، دنک تکرح  ناسارخ  يوس  هب  هک  دـندرک  تساوخرد 

شرورپ وا  زغم  رد  رکف  نیا  ... تسا (3) يزوریپ  شخبدیون  هک  دنا  هدرک  زاغآ  ار  ییاهتکرح  هتـساخرب و  دیز  تداهـش  ربخ  ندینش 
.تخاس دنمقالع  ناسارخ  يوس  هب  رفس  يارب  ار  وا  ، هتفای

هعیـش همه  ناسارخ  مدرم  هدیـسر و  تداهـش  هب  تردپ  " تشاد هضرع  هدیـسر  ییحی  تمدخ  هب  دسا  ینب  زا  یکی  : دـسیون یم  يربط 
یناوارف لیالد  ، درک باختنا  ار  ناسارخ  ارچ  هکنیا  درومرد  اما  ." ینک (4) تکرح  ناسارخ  فرط  هب  هک  تسنیا  رد  تحلصم.دنتسه 

: دراد دوجو 

اجنآ فلتخم  لیابق  نایم  رد  : هکنیا موس  ؛ دوب رود  هب  يوما  تفالخ  زکرم  زا  : هکنیا مود.دندوب  ناوارف  هقطنم  نآ  رد  نایعیش  : هکنیا لوا 
دوب هدرک  ایهم  تکرح  زاغآ  يارب  ار  هنیمز  هدرک  شوشم  ار  اجنآ  عضو  هک  تشاد  دوجو  هعیبر ، سیق و  يریگرد  نوچ  ییاـهفالتخا 

.(5)

زا هک  یفقث  فسوی.تخیرگب  ناسارخ  يوس  هب  دیزگرب و  ار  ناسارخ  ییحی  ، رگید لیالد  هب  دیاش  ای  هدش و  دای  لیالد  هب  لاحرهرد 
دیسرت یم  دوب و  نارگن  ییحی  زا  همه  زا  شیب  دیز  تداهش  زا  دعب  يو  اریز  ، درامگ وا  رب  ار  ییاهـسوساج  دوب  هاگآ  وا  لاقتنا  لقن و 

رهـشره و هب  ناسارخ  اـت  هتفرگ  ( هفوک ) هناـنج زا  ، دوخ ریـسم  رد  ییحی.دـنک  لاـبند  ار  وا  هار  دزیخرب و  دـیز  یهاوخنوخ  هب  ییحی  هک 
رد دش و  نیادم  دراو  ییحی  هار  لوط  رد.درک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  يرای  تفرگ و  یم  سامت  اجنآ  نایعیش  اب  دیسر  یم  يدابآ 

دننک ریگتسد  نیادم  رد  ار  وا  هک  داتسرف  ار  یهورگ  هدش  ربخ  اب  وا  ریـسم  زا  یفقث  فسوی.درک  تماقا  نیادم  نایعیـش  زا  یکی  لزنم 
رمع نب  دـیز  لزنم  رد  و  هتفر ، سخرـس  فرط  هب  ير  زا  هاگنآ  تخیرگ (6)و  ير  يوـس  هب  تفر و  نوریب  اـجنآ  زا  دوز  ییحی  یلو 

تمدخ هب  نایعیش  سخرس  رد  شتماقا  تدم  رد  دیزگ (7). تماقا  یمیمت 
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دنگنجب يوما  سوحنم  میژر  اب  اـت  دریگب  هدـهع  هب  ار  اـهنآ  يربهر  دـنک و  ماـیق  هک  دـندرک  یم  تساوخرد  وا  زا  هدـش  بایفرـش  وا 
هک دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  عامتجا  وا  رود  نایعیـش  زا  يریثک  عمج  دوجو  نیا  اب.درک  یم  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  شنابزیم  یلو  ،(1)

درک (3). دیدجت  ینلع  روطب  ار  شردپ  توعد  يرجه  لاس 125  رد  ماجنارس  دنک (2). مایق  يوما  میژر  ربارب  رد  امسر 

اب ییورردور  زا  ناسارخ  رادناتسا  یناوتان  ناسارخ و  رد  جرمو  جره  زورب  نایعیـش و  يراکادف  ییحی و  جورخ  زا  ماشه  هک  یماگنه 
هک ار  يرگید  درف  دـنک (4)و  لزع  ناـسارخ  يرادناتـسا  زا  ار  هلظنح  نب  رفعج  هک  داد  روتـسد  یفقث  فـسوی  هب  دـش  هاـگآ  ییحی 
دنک بوصنم  ناسارخ  يرادناتـسا  هب  دـشاب  هاگآ  ناـسارخ  ییاـیفارغج  یعاـمتجا و  یـسایس و  عضو  زا  دـشاب و  نکراـک  نادراـک و 

زا ایآ  هک  دوب  دیدرت  رد  دـنیزگرب  وا  ياج  هب  ار  یـسک  هچ  هکنیا  درومرد  یلو  درک  لزع  ار  رفعج  ماشه  نامرف  هب  یفقث  فسوی  .(5)
دیزگرب ار  رایـس  نب  رـصن  ماجنارـس  ،و  دـندوب ناسارخ  نکاس  یبرع  لیابق  زا  ودره  هک  ارچ  هعیبر  هلیبق  ای  دـنک و  باـختنا  سیق  هلیبق 

.(6)

تقاط یشالت  اب  درک و  زاربا  يوما  ماشآ  نوخ  میژر  هب  ار  دوخ  يزابناج  يراکادف و  بتارم  ماقم  نیا  يدصت  زاغآ  زا  رایس  نب  رصن 
خلب هب  تفر و  نوریب  ناسارخ  زا  ییحی  ، دـننک ادـیپ  ار  ییحی  هاگیاج  وا  هاپـس  هکنآ  زا  شیپ  یلو  ، تخادرپ ییحی  يوجتـسج  هب  اسرف 

درک (8). یم  همزمز  ار  هدش  رکذ  راعشا  لاحنامه  رد  تخیرگ (7)و 

دوب (9). شیرح  یبا  نب  شیرح  خلب  رادنامرف  مایا  نآ  رد 

داتـسرف شیرح  شیپ  ، ییحی يوجتـسج  هب  ار  لقعم  نب  لیقع  دـش  هاگآ  خـلب  رد  ییحی  ندـش  یفخم  زا  رایـس  نب  رـصن  هک  یماگنه 
.(10)
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ریز وا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ شیرح  تفرگ ، تخـس  وا  رب  لیقع  نوچ  درک و  یعالطا  یب  راهظا  ییحی  رابخا  لاح و  زا  شیرح 
ماجنا نم  قح  رد  دـیهاوخ  یم  هچره  ، دـیوش ربخ  اب  وا  هاگیاج  زا  امـش  اـت  مدرک  یمن  دـنلب  نیمز  زا  ار  میاـپ  زگره  نم  ، دوب نم  ياـپ 

دیهد (1).

لیقع درک (2). یم  یعالطا  یب  راهظا  نینچمه  درکن و  فارتعا  شیرح  یلو  دزب  هنایزات  ار 600  وا  تخورفارب و  نخس  نیا  زا  لیقع 
.درک یم  تمواقم  نانچمه  وا  درک و  لتق  هب  دیدهت  ار  وا 

یم ییامنهار  ییحی  هاگیفخم  هب  ار  امش  نم  دیـشکن  ار  مردپ  : دروآرب گناب  دوب  نارگن  ردپ  یتمالـس  رب  هک  شیرق  شرـسپ  ماجنارس 
منک (3).

دندرک (5). ینادنز  زدنهق (4) مان  هب  یلحم  رد  دنتسب و  ریجنز  هب  هدرک  ریگتسد  ار  ییحی  اهنآ  درب و  ییحی  هاگیاج  هب  ار  اهنآ  شیرق 

: تسا نینچ  شا  همجرت  هک  دورس  ییحی  قح  رد  ار  يا  هدیصق  دش  ربخاب  هعقاو  زا  هیواعم  نب  هّللا  دبع  هک  یماگنه 

" .دنا هدیشک  ریجنز  لغ و  هب  ار  ییحی  هنوگچ  هک  دنیب  یمن  وا  ایآ  ، دننک یم  هچ  راکمتس  موق  نیا  هک  دنیب  یمن  يادخ  ایآ  "

ياهتیانج نیا  اب  ثیل  "".؟ دزاس یم  راوتـسا  ار  شتموکح  نازرل  ياه  هیاـپ  اـهتیانج  نیا  اـب  هنوگچ  هک  ار  ثیل  هلیبق  دـینیب  یمن  اـیآ  "

یم ادص  هک  دنتسه  ییاهگـس  ."" تسا (6) هتخاـس  لـیابق  هرخـسم  ار  دوخ  هدرک و  نشور  ناـگمه  يارب  ار  دوخ  ياـهیتشز  ، شیوخ
تسین (7). لالح  دنروآ  تسد  هب  اهگس  نیا  هک  ییاهراکش.دنکن  كرابم  ار  ناشیادص  دنوادخ  ، دننک
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هنتف ادابم  ات  دنک  دازآ  ار  ییحی  هک  تشون  رایس  نب  رصن  هب  تسشن و  تفالخ  ریرس  رب  دیزی  نب  دیلو  ، تفر ایند  زا  ماشه  هک  یماگنه 
فده هک  تسا  حضاورپ.درک  دازآ  ار  وا  داد و  هیده  وا  هب  مهرد  رازه  رـصن  ، دیـسر رـصن  هب  هفیلخ  نامرف  هکنیمه  دوش (1). اپرب  يا 

اریز دیـشخبن  يدوس  راک  نیا  یلو.دننزن  شروش  هب  تسد  اهنآ  هیلع  دیاش  ات  دزاس  دونـشخ  يدح  ات  ار  نایعیـش  هک  دوب  نیا  هیما  ینب 
.دمآرب همانرب  میظنت  ورین و  يروآدرگ  ددصرد  هکلب  ، تشادنرب کیرحت  غیلبت و  زا  تسد  اهنت  هن  ییحی 

هک يرگنهآ  هب  ناماس  نآ  نایعیـش  ، دـندرک زاب  شیاپ  تسد و  زا  ریجنز  دـندرک و  دازآ  ار  ییحی  هک  یماگنه  : دـیوگ یم  یناهفـصا 
هب ات  درب  الاب  ار  تمیق  دـید  ار  مدرم  هقـالع  نوچ  رگنهآ.دـندش  ریجنز  نآ  شورف  راتـساوخ  دـندرک و  هعجارم  دوب  هدوشگ  ار  ریجنز 
رد هتخاس  يرتشگنا  نآ  زا  ، كربت نمیت و  يارب  دنتفاکـش و  ار  اـه  هقلح  هدـیرخ  ار  ریجنز  نآ  نایعیـش  دیـسر (2). مهرد  رازه  تسیب 

.درب یپ  ناسارخ  نایعیش  نایم  رد  ییحی  تیبوبحم  نازیم  هب  ناوت  یم  اجنیا  زا.دندرک  تسد 

وا رود  هب  يا  هطقنره  زا  نایعیش  یلو  دشاب  رود  هب  مدرم  زا  ات  دوب  هداتسرف  قهیب  تسدرود  ینیمزرـس  هب  ار  وا  رـصن  هکنیا  اب  یفرط  زا 
هتبلا هک  داد (3)؟ دـیهاوخ  يراوخ  تلذ و  هب  نت  یک  ات  : دـنتفگ یم  اهنآ  زا  یخرب.دـندرک  قیوشت  دربن  همادا  هب  ار  وا  دـندمآ و  درگ 

نایعیـش تیاـمح  زا  ناـیولع  همه  دـننام  هب  زین  ییحی.دـندرکیم  دـییأت  ار  وا  ـالماک  هنرگو  دوب  قیوشت  کـیرحت و  يارب  اـهریبعت  نیا 
.دریگن تروص  مه  یشبنج  تشاد  لامتحا  ، دوبن نانآ  تیامح  رگا  اسب  هچ  دوب و  رادروخرب 

تکرح دادعت  نیا  اب  دروآ و  درگ  راوس  روشحلـس  رفن  دودح 120  رد  تخادرپ و  فوفـص  تیبرت  روما و  میظنت  هب  ییحی  لاحره  هب 
.درک زاغآ  روباشین  فرط  هب  قهیب  زا  ار  دوخ 

ناسارخ رادناتسا.داد  شرازگ  ناسارخ  رادناتسا  هب  ار  ییحی  جورخ  هک  دوب  يرسق (4) هرازر  نب  ورمع  زور  نآ  رد  روپاشین  رادنامرف 
کمک اب  هک  داد  روتـسد  دیز  نب  نسح  سوط  رادنامرف  يرکب و  سیق  نب  هّللا  دبع  سخرـس  رادـنامرف  )و  ورمع ) روپاشین رادـنامرف  هب 

دندروآ و درگ  زابرس  رازه  هد  دودح  رد  اعمج  ، رادنامرف هس.دنزادرپب  ییحی  اب  هلباقم  هب  رگیدکی 
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هب روپاـشین  رادـنامرف  دربن  نیا  رد  هک  تخادرپ  تخـس  يدربـن  هب  يوما  هاپـس  اـب  ییحی  هاپـس  دـنتخادرپ (1). هلباقم  هب  ییحی  هاپـس  اـب 
دندوب (2). هدش  دیدرت  فالتخا و  راچد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  سفن  هبدامتعا  اریز  تشگ  هدنکارپ  شهاپس  دیسر و  تکاله 

سلغم تاره  رادنامرف.دیسر  تاره  هب  دوخ  ریـسم  رد  داتفا (3)و  هار  هب  مامت  یتعرـس  اب  خلب  يوس  هب  روپاشین  زا  دوخ  هاپـس  اب  ییحی 
نایعیـش زا  رفن  دصناپ  دودـح  رد  تشذگ (6)و  ناـجزوج (5) زا  داد (4)و  همادا  ار  دوـخ  هار  زین  ییحی  دـشن و  وا  مـحازم  داـیز  نـب 

دنتسویپ (8). وا  هب  ناجزوج  ناقلاط (7)و  زا  وجگنج 

لیسگ ییحی  اب  دربن  يارب  زوحا  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  يرگید  هاپس  ، دش هاگآ  ییحی  يورشیپ  هاپس و  تسکـش  زا  رـصن  هک  یماگنه 
ناراـی زا  یهورگ  اـب  ییحی  نآ  لاـبند  هب.تشاد  همادا  زور  هس  هک  تفرگرد  ییحی  هاپـس  يوما و  هاپـس  نیب  یتخـس  دربن  تشاد (9).

نایم رد  یتخـس  گنج  درک و  هرـصاحم  ار  هقطنم  نآ  يوما  هاپـس.درک  لزنم  ، ناجزوج عباوت  زا  يوغرا  مان  هب  یلحم  رد  تخیرگب و 
رد هچ  رگا  ییحی  ناراـی  دـندیگنج (10). ماشآ  نوخ  نمـشد  اب  یـصاخ  تماهـش  تداشر و  اب  شنارای  ییحی و  هک  تفرگرد  اـهنآ 

یناشیپ هب  يریت  ماجنارـس  ، دنداد حیجرت  میلـست  رب  ار  تزعاب  گرم  دندشن و  میلـست  زگره  یلو  دـندوب  يداصتقا  یماظن و  هرـصاحم 
.دیسر تداهش  هب  ریت  نامه  اب  درک و  تباصا  ییحی 

نب دمحم  نب  هروس  لتاق  هک  دندقتعم  یخرب  تسه ، فالتخا  وا  لتاق  درومرد  داتفا (11). قافتا  يرجه  لاس 125  رد  ییحی  تداهش 
هروس ادعب  ،و  دیسر تداهش  هب  هزنع  مالغ  یـسیع  تسد  هب  هک  دنا  هتفگ  یخرب  هدوب (12)و  رایس  نب  رـصن  سیلپ  سیئر  يدنک  زیزع 

نت زا  ار  شکرابم  رس 

ص:103
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دعس ج 5 ص 239 نبا  تاقبط  ( - 7 - 9

هیولعلا ص 61 هلسلسلا  رس  ( - 8 - 10
گرب 157 ،ج 1  هیدرولا قئادحلا  ( - 9 - 11

ربحملا ص 484 ( - 10 - 12

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_10
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_11
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_103_12
http://www.ghaemiyeh.com


داتسرف هنیدم  هب  ناسارخ  زا  ار  ییحی  كرابم  رس  دیلو  سپـس.تسا  هدرب  تراغ  هب  ار  شا  یگنج  رازبا  هماج و  هزنع  هدرک (1)و  ادج 
.دنتخادنا شنماد  هب  هدرب  هطیر  شردام  شیپ  هب  اجنآ  رد  و 

: دومرف نینچ  دید  ار  شدنزرف  هدیرب  رس  ردام  هک  یماگنه 

الیصا (2) هرکب و  هیلع  هّللا  تاولص  ، الیتق یلا  هومتی  دهاو  ، الیوط ینع  دومت  درش 

ار شناـیاپ  یب  دورد  دـنوادخ  ، دـندینادرگزاب نم  هب  ار  شا  هدـیرب  رـس  دـیدوبر و  رد  نـم  زا  ینـالوط  سب  یتدـم  ار  ما  هدـید  روـن  "

" .دیامرف لزان  وا  رب  ماش  حبصره و 

رد ( زوحا نب  ملسم  ،) هاپس هدنامرف  روتسد  هب  شا  هزانج  ، ییحی تداهش  زا  سپ  دوب (3). لاس  تداهش 28  ماگنه  هب  ییحی  فیرش  نس 
دروآ نیئاپ  ار  هزانج  درک (4)و  مایق  یناسارخ  ملسم  وبا  ات  دوب  راد  رس  رب  روطنیمه  ییحی  هزانج.دش  هتخیوآ  راد  هب  ناجزوج  هزاورد 

تداهش رد  يوحن  هب  هک  يدارفا  همه  زوجا و  نب  ملـسم  هاگنآ  دروآ (5) ياج  هب  ار  نفد  نفک و  مسارم  رتمامت  هچره  یمارتحا  اـب  و 
دیناسر (6). تکاله  هب  ییحی  نوخ  ماقتنا  هب  ، دنتشاد تسد  ییحی 

ياه هماج  ییحی  نوخ  نتفرگ  ملسم و  وبا  روهظ  ات  دندیـشوپ و  هایـس  سابل  ناسارخ  نایعیـش  دیـسر  تداهـش  هب  ییحی  هک  يزور  زا 
.دزاس یم  نشور  ربمایپ  تیب  لها  اب  ار  ناسارخ  مدرم  یحور  دنویپ  هقالع و  نازیم  عوضوم  نیا  دندرواینرد (7)و  ار  دوخ  هایس 

یمن عطق  هلان  نویش و  يادص  تدم  نیا  رد  دنتسیرگ و  وا  رب  زور  تفه  ناسارخ  مدرم  ، ییحی تداهـش  زا  دعب  : دسیون یم  يدوعـسم 
ییحی دیز و  زیتسرفک  تازرابم  دای  هلیسو  نیدب  ات  دنداهن  یم  ییحی  ای  دیز و  ار  وا  مسا  دش  یم  دلوتم  يدازونره  عقوم  نآ  زا  دش و 

دنامب (8) هدنز  اهرطاخ  رد 

یم رارف  اب  هن  ، دمآ دهاوخ  امـش  غارـس  هب  لجا  ندیـسرارف  هظحل  رد  تسرد  ، گرم.ادخ ناگدنب  يا  :" تسا ییحی  دیواج  نانخـس  زا 
هب دینک و  هلمح  ماشآ  نوخ  نمشد  يوس  هب  ، دوش یم  لیجعت  نآ  رد  داهج  هب  مادقا  اب  هن  دیزادنا و  ریخأت  هب  ارنآ  دیناوت 

ص:104
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هتـشک ، اهگرم نیرتفیرـش.درادن  دوجو  تداهـش  زا  رترب  یفرـش  هک  دینکن  تشپ  نمـشد  هب  زگره.دیدنویپب  تشهب  رد  دوخ  ناینیـشیپ 
.تشهب رد  امش  نم و  رادید.تسادخ  هار  رد  ندش 

داب (1). رت  هاشگ  ادخ  رادید  يارب  ناتیاهلد 

وا زا  دـعب  هک  درک  ضیوفت  ( يدـیز ناماما  زا   ) میهاربا دـمحم و  هب  ار  يوما  میژر  اب  داهج  يربهر  ییحی  هک  دـسیون  یم  یناتـسرهش 
نوچ دیـسر و  نایاپ  هب  نینچ  نیا  ، دوب هدـیقع  هار  رد  راکیپ  نمـشد و  اـب  دربن  رـسارس  هک  ییحی  یگدـنز  دـننک (2). لابند  ار  شهار 

.تشاذگ هنادنمتفارش  یگدنز  يوس  هب  اهنآ  ییامنهار  مدرم و  ناهذا  يزاس  نشور  رد  یفرگش  ریثأت  زین  وا  تداهش  دیز ، شردپ 

لها نایعاد  دادعت  رب  زورره  دـش و  هتخانـش  ناسارخ  نایعیـش  يارب  شیپ  زا  شیب  يوما  میژر  ماشآ  نوخ  يامیـس  ییحی  تداهـش  اب 
ار هار  هک  دوب  یلماع  نیرتگرزب  نیا  تفای و  یم  شیازفا  يوما  راوخنوخ  میژر  رب  مدرم  مشخ  نآ  تازاوم  هب  دـش و  یم  هدوزفا  تیب 
زا همه  ناـنآ و  تاـیانج  هب  انـشآ  )و  قـشمد ) تفـالخ زکرم  زا  رود  هقطنم  نیا  مدرم  اریز  ؛ درک یم  راوـمه  ساـبع  ینب  نارگتوـعد  رب 

.دندوب تراهط  تمصع و  تیب  لها  نایعیش 

: درب یپ  مهم  هتکن  ود  هب  ناوت  یم  ییحی  دیز و  نینوخ  بالقنا  قیقد  هعلاطم  اب 

درف توعد  رب  - مشاـه ینب  هب  هیما  ینب  زا  یماـظن  تردـق  لاـقتنا  يارب  - دوخ نینوخ  تکرح  رد  ییحی  دـیز و  توـعد  ساـسا  - فـلا
یلع و قح  نیفـص  زور  رد  هیواعم  هلیـسوب  هیما  ینب  هک  دندوب  دقتعم  اریز  دوب  راوتـسا  دـمحم ) لآ  نم  اضرلا  ) دـمحم لآ  زا  هتـسیاش 
هک يوما  رادمامزره  تهج  نیمه  هب.دندوب  هاگآ  شیوخ  ندوب  بصاغ  زا  زین  يوما  نارادمامز  دوخ.دنا  هدرک  بصغ  ار  وا  نادنزرف 

اهنآ زا  یـسک  ات  دوب  ربمایپ  تیب  لها  رب  هزات  ياهتیدودـحم  داجیا  ، داد یم  ماـجنا  هک  يراـک  نیتسخن  تسـشن  یم  تفـالخ  ریرـس  رب 
تنطلـس کبـس  هب  تثارو و  روطب  دوخ  نادـنزرف  رد  ار  تفالخ  دـنناوتب  اهنآ  ،و  دـیاینرب تردـق  نتفرگ  تسد  هب  جورخ و  ددـصرد 

.دنهد همادا  یناساس  یثوروم 

نآ لها  هک  دنروآ  دوجو  هب  يا  هتـسیاش  حلاص و  عامتجا  ، هتـسکش مهرد  دوجوم  دـساف  عامتجا  هک  دنتـساوخ  یم  ییحی  دـیز و  ب-
ار رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  لصا  ود  دـننک و  لمع  مالـسا  میلاعت  هب  دنـشاب ، دـنب  ياپ  (ص) ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  عامتجا 

.دننکن شومارف  يا  هظحل 

ص:105
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ناهیقف ،و  نامز نادهاز  ، نآرق نایراق  ، نادنمشناد زا  اهنآ  هاپس  دارفا  همه.دوب  تلیضف  يوقت و  ساسارب  یتکرح  ، ییحی دیز و  تکرح 
اه ینارسوه  اه و  یشایع  رد  تبغر و  مک  مالسا  میلاعت  هب  يوما  نارادمامز  هک  دش  زاغآ  ینامز  رد  هیدیز  شبنج  دندوب (1). نارود 

ياج هب  یسابع  تلود  ینیزگیاج  يوما  تلود  ضارقنا  هب  رجنم  اتیاهن  ، اهدرکلمع نیا  دمایپ.دندوب  هدوبر  ناگمه  زا  ار  تقبس  يوگ 
.دوب اهنآ 

يراداوه مان  هب  یـسابع  تلود  دش و  هتخیر  خیرات  ناد  هلابز  هب  يوما  راوخنوخ  میژر  ، يولع ناروشحلـس  دربن  اه و  يدیز  شبنج  اب 
تفالخ ياه  هیاپ  نتخاس  راوتـسا  يارب  راک  زاـغآ  رد  ساـبع  ینب  میژر.تسـشن  اـهنآ  ياـج  هب  (ص) ربماـیپ تیب  لـها  یهاوخنوخ  و 

دوخ هب  ار  ناثدحم  ناهیقف و  هتسب ، راک  هب  ار  ربمایپ  تنـس  نآرق و  تاروتـسد  ارهاظ  ، هدرک (ص) دمحم لآ  یتسود  هب  رهاظت  شیوخ 
.دیدرگ رهاظ  ریوزت  هلیح و  هدرپ  تشپ  زا  زین  اهنآ  ماشآ  نوخ  يامیس  هک  دیشکن  یلوط  یلو.دندرک  یم  بلج 

ص:106
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نایسابع نایولع و 

قانتخا و نیا.تسا  هدش  فورعم  نایولع  هیلع  رب  يریگ  تخـس  قانتخا و  هب  يوما  میژر  ، دش وگزاب  نیـشیپ  ياهلـصف  رد  هک  يروطب 
دنتخیوآ و رادـب  هفوک 122 ه) ) هسانک رد  ار  یلع  نب  دـیز  ناـیوما  هک  اـجنآ  اـت  تفاـی  تدـش  ، میژر نیا  تموکح  رخاوا  رد  ناـقفخ 

متـس ملظ و  زا  ار  دوخ  هک  ات  دندوب  شالت  رد  هشیمه  مشاه  ینب  تهج  نیازا  (. (126 ه دنتشک ناجزوج  رد  ار  دیز  نب  ییحی  شرسپ 
هدش رفنتم  نانآ  زا  ، هیما ینب  يرگمتس  فاحجا و  ملظ و  تهجب  راصنا  رجاهم و  ناناملسم  زا  يرایسب  هدع  هکنانچمه.دنناهرب  نایوما 

دنتسویپ (1). یم  مشاه  ینب  هب  و 

نانآ همه  اریز  ، دنتـسناد یم  یکی  ار  سابع  یلع و  نادنزرف  دندوبن و  لیاق  یقرف  نادـنچ  نایـسابع  نایولع و  نایم  مدرم  نامز  نآ  رد 
یمیژر ینوگنرـس  نداد و  نایاپ  مه  نآ  دـندوب و  نامرآ  کـی  شخب  موادـت  غلبم و  هک  یـصاخشا  ؛ دـندوب (ص) ربماـیپ تیب  لـها  زا 

.دوب رگمتس 

همه لاحرهرد  یلو  دنوش  زیامتم  (ع) یلع لآ  زا  هک  دندوب  هدادن  ناشن  دوخ  زا  یتکرح  ای  راک و  نادنچ  زونه  نایـسابع  نایم  نیا  رد 
.دنتشاد یمرب  ماگ  تهج  کی  رد  هدوب و  فده  کی  لابند  رهاظ  بسح  هب 

نایعیـش تیامح  زا  هدرک و  هدافتـسا  نانآ  تیبوبحم  زا  ، تسخن ياهزور  زا  دـنداد و  یم  راعـش  نایولع  مانب  ( هنابلط تصرف  ) نایـسابع
.دنتشاد تلفغ  یبلط  تصرف  نیا  زا  ( دوخ نادناخ  ملاس  ترطف  قبط  ) مه نایولع  دندوب و  رادروخرب  نانآ 

میژر ندرکطقاس  زج  یفدـه  هک  دنتـشاد  یم  راهظا  دـنتفگ و  یم  نخـس  كرتشم  نمـشد  زا  ، نایعیـش يریگراک  هب  يارب  اه  یـسابع 
، دنداد یم  بیرف  ار  اهیولع  هلیسو  نیدب  دنرادن (2)و 

ص:107
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دنداد (1). بیرف  دوب  اهیولع  توعد  زکرم  هک  زین  ار  ناسارخ  نایعیش  هکنانچ 

يرگاشفا هب  هعیـش  ناغلبم  دندیروش (2)و  تدش  هب  ناسارخ  نایعیـش  دیـسر  ناسارخ  هب  دـیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  تقیقح  رد 
ینابیتشپ ات  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  (ص) مرکا ربمایپ  تیب  لها  هیلع  شتایانج  هیما و  ینب  میژر  زا  اج  همه  دنتـساخرب و  يوما  میژر  هیلع 

اه یـسابع  يارب  ار  هنیمز  ربمایپ ، تیب  لها  هب  ناسارخ  مدرم  قیمع  تبحم  هفاضا  هب  اهدادـیور  نیا  همه.دـننک  بلج  دوخ  هب  ار  اـهنآ 
.دنهد رارق  دوخ  توعد  زکرم  ار  ناسارخ  دنناوتب  اه  یسابع  هک  دش  ثعاب  ،و  درک دعاسم 

اهتعیب اهتوعد و  نیا.دنتفرگ  یم  تعیب  اهنآ  يارب  مدرم  زا  ، هدش هدنکارپ  یمالسا  نیمزرس  فانکا  فارطا و  رد  یـسابع  نیغلبم  هاگنآ 
اهنآ هتفر  تسد  زا  قوقح  نتفرگ  سپزاب  ناونع  هب  ای  ربمایپ و  تیب  لها  ناونع  هب  هکلب  تفرگ  یمن  تروص  سابع  ینب  ماـن  هب  اـفرص 

هب مدرم  نیرتکیدزن  ناونع  هب  اهنآ  هک  دـندرک  یم  دومناو  نینچ  مدرم  هب  هداـهن  رتارف  ماـگ  ناـنآ  ناـیم  نیا  رد.دوب  هیما  ینب  میژر  زا 
نتـشیوخ و هب  توـعد  يوـب  نآ  زا  هک  يا  هملک  زگره  دـنریگ (3)و  یم  تعیب  اهنآ  زا  (ع) یلع دالوا  فرط  زا  بلاـطیبا و  نادـنزرف 

دندروآ (4). یمن  نابز  هب  دشاب  یلع  دالوا  ياجرب  نداد  هیکت  ياوه 

ناسارخ هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  اریز.دـندیزگرب  دوخ  توعد  زکرم  ناونع  هب  ار  ناـسارخ  لـیلد  نیمه  هب  زین  اـهنآ  هک  تسنیا  تقیقح 
.تسا تیب  لها  نارادفرط  نایعیش و  زا  ولمم 

زین هنیمز  نیا  رد  دننک و  ادیپ  خسار  ینارادفرط  اجنآ  رد  ات  دندیـشوک  ، هدرکن غیرد  یـشالت  چـیه  زا  ناسارخ  مدرم  بلج  يارب  نانآ 
.دندرک دییات  ار  اهنآ  لد  قامعا  زا  دنتسب و  لد  اهنآ  هب  ناسارخ  مدرم  اریز  دنتفای  قیفوت 

لآ هتفر  تسد  زا  قوقح  دـنهاوخ  یم  هک  دـنتفگ  اـهنآ  هب  دـندش و  قارع  نایعیـش  هجوـتم  ، ناـسارخ نایعیـش  بلج  زا  سپ  نایـسابع 
لاـقتنا هفوـک  هب  ناـسارخ  زا  ار  توـعد  زکرم  هک  دوـب  ببـس  نیمه  هب  دـننادرگرب و  اـهنآ  هـب  هـتفرگ  سپزاـب  هـیما  ینب  زا  ار  دـمحم 

: دوب اهیولع  تکرح  زکرم  هراومه  هفوک  اریز.دنداد 

.درک زاغآ  هفوک  زا  هیواعم  هیلع  ار  دوخ  تکرح  (ع) نانمؤم ریما  -

ص:108

،ص 254 نسکلین ، برع خیرات  ( - 1 - 1
یبوقعی ج 3 ص 391 خیرات  ( - 2 - 2
نومکاحلا ص 130 هعیشلا و  ( - 3 - 3
لوالا ص 25 یسابعلا  رصعلا  ( - 4 - 4
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.دیدرگ زاغآ  هفوک  مدرم  اب  ترضح  نآ  تابتاکم  زا  هفوک و  زا  دیزی  هیلع  (ع) نیسح ماما  مایق  -

.دیدرگ زاغآ  هفوک  زا  زین  ییحی  شرسپ  یلع و  نب  دیز  تضهن  -

زکرم لاقتنا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  ساـبع  ینب  لـصا  نیا  يور.دوب  هدـش  عورـش  هفوک  زا  يولع  ناروشحلـس  ياهتـضهن  ماـمت  نیارباـنب 
ینب هک  یماگنه.دـننک  تیبثت  ار  شیوخ  تموکح  ياه  هیاپ  ، دوب تیب  لـها  تردـق  زکرم  عقاورد  هک  ، هفوک هب  ناـسارخ  زا  تموکح 

ار ییاهلپ  ،و  دندیرب دندوب  هدیسر  تموکح  هب  اهنآ  هلیسوب  هک  ار  ییاهتسد  ؛ دنداد عضوم  رییغت  ، دندش رقتسم  تفالخ  دنسم  رب  سابع 
یمن ار  اـهنآ  زگره  ییوگ  دنتفرگ (1)، هنامـصخ  یعـضوم  نایعیـش  اهیولع و  ربارب  رد  ،و  دنتـسکش دـندوب  هتـشذگ  اهنآ  يور  زا  هک 

دندرکن غیرد  یتیانج  چیه  زا  تیب  لها  درومرد  ،و  تفای صاصتخا  سابع  نادنزرف  هب  ، تیب لها  ياج  هب  اهنآ  توعد  هاگنآ.دنتخانش 
.(2)

دوب نیا  ، دنداد ناشن  اهنآ  ربارب  رد  هک  یـشنکاو  دندش و  رفنتم  اهنآ  زا  تدـش  هب  اه  يولع  ، سابع ینب  هنادرمناوجان  شور  نیا  رثا  رد 
هتـسیاش یـسک  اهنآ  زج  تساهنآ و  قح  تفالخ  هک  دندومن  مالعا  دـندرک و  زکرمتم  (ع ) یلع نادـنزرف  يور  ار  دوخ  ياهتوعد  هک 

ناروشحلـس فرط  زا  رانک  هشوگ و  رد  ییاهـشروش  ، دـمآ دـیدپ  ساـبع  ینب  ربارب  رد  یتالکـشم  اـجنیا  زا.تسین  بصنم  نیا  بسک 
نرق ( يدالیم متـشه  نرق  ) ترجه مود  نرق  ناس  نیدـب  دـیدرگ و  زاغآ  یـسابع  ناماشآ  نوخ  لاـگنچ  زا  نتفاـی  ییاـهر  يارب  يولع 

تفرگارف (3). ار  مالسا  ناهج  رساترس  ، هدش رت  هدرتسگ  هظحلره  تمواقم  نیا.دوب  اه  یسابع  ربارب  رد  اهیولع  تمواقم 

.دوب زاجح  رد  هیکز  سفن  دمحم  تضهن  ، اهتمواقم نیا  رگزاغآ 

ص:109

نومکاحلا ص 130 هعیشلا و  ( - 1 - 1
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هیکز سفن  شبنج 

مان هّللا (2)و  دبع  وبا  شا  هیتک  دوب (1). تیب  لها  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  (ع)و  نسح نب  نسح  نب  هّللا  دبع  دنزرف  ، هیکز سفن  دمحم 
دوب (3). هعمز  نب  هّللا  دبع  نب  دیبع  وبا  رتخد  دنه  شردام 

همه اریز  ، تفای ترهـش  ( صلاخ شیرق   ) شیرق حیرـص  هب  دوشگ (4)و  ناـهج  هب  هدـید  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه  لاـس 100  رد  يو 
يا هداـعلا  قوف  دادعتـسا  راشرـس و  شوـه  زا  وا  تشادـن (5). رارق  وا  بـسن  رد  شیرق  ریغ  زا  یــسک  دــندوب و  شیرق  زا  وا  ناـکاین 

تیاور یناوارف  ثیداحا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ، هدـمآ لیان  هتـسجرب  سب  یتلزنم  عیفر و  سب  یماـقم  هب  یملع  رظن  زا.دوب  رادروخرب 
.دوب تسدربز  رایسب  هباطخ  رد  فورعم و  رایسب  يوقت  دهز و  رد.تسا  هدرک 

ثیدح هقف و  رد  هک  اجنآ  زا  دوب (6). زاجح  مدرم  دمآرس  ، مالسا گنهرف  نآرق و  فراعم  اب  عیسو  ییانشآ  یعامتجا و  شنیب  رظن  زا 
دنتـشادن يدـیدرت  وا  ییاوشیپ  يربهر و  رد  شنادـنواشیوخ  ناتـسود و  دوب ، ماع  صاـخ و  دزناـبز  یمالـسا  مولع  رگید  ریـسفت و  و 

لدع زا  رپ  ار  ناهج  هدرک  روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  يدهم  ترضح  درومرد  اریز  دنا  هتشادنپ  " دوعوم يدهم   " ار وا  یخرب  یتح  .(7)
تسا و (ص) مرکا ربمایپ  اب  مانمه  وا  هک  میراد  یناوارف  تایاور  ، دنک دهاوخرب  هشیر  زا  ار  متس  ملظ و  ياه  هیاپ  درک و  دهاوخ  داد  و 

مسا هک  هدش  هتفگ  تایاور  یخرب  رد 

ص:110

هیولعلا ص 7 هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
" میهاربا " هدام ، هیمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2

نیبلاطلا ص 6 هلقتنم  ( - 3 - 3
هیولعلا ص 7 هلسلسلا  رس  ( - 4 - 4
نیبلاطلا ص 233 لتاقم  ( - 5 - 5

هیدرولا ج 1 ص 316 قئادحلا  ( - 6 - 6
راصتخالا ص 14 هیاغ  ( - 7 - 7
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يدهم ار  وا  یخرب  دوب  هّللا  دـبع  شردـپ  مسا  دـمحم و  زین  وا  مسا  نوچ  دشاب (1)و  یم  ( هّللا دبع  ) ربمایپ ردپ  مسا  قباطم  زین  شردـپ 
دنتشادنپ (2). دوعوم 

یسوواط نب  هّللا  دبع  گرزب (3) ثدـحم  تمدـخ  هب  ، میهاربا شردارب  هارمه  ار  وا  درک و  تیبرت  یمالـسا  گنهرف  اـب  ار  وا  شردـپ 
.دننیچب اه  هشوخ  شملع  نمرخ  زا  ات  داتسرف 

اهدوس ناناملسم  هب  هدید  رون  ود  نیا  هلیسو  هب  دنوادخ  دیاش  ، نک میلعت  ثیدح  ار  مرسپ  ود  نیا  : تفگ یـسوواط  نبا  هب  باطخ  يو 
.درب یپ  نادنزرف  تیبرت  میلعت و  هب  تبسن  ردپ  مامتها  هب  ناوت  یم  ریبعت  نیمه  زا  دناسرب (4).

ص:111

رظن هب  هک  دـنک  یم  لقن  ، ابطابط نب  یلع  نب  دـمحم  : فیلأت هیناطلـسلا  بادـالا  یف  يرخفلا  باـتک  زا  ار  ثیدـح  نیا  فلؤم  - *( - 1
ربتعم بتک  رد  هک  یثیدح  اهدص  رد  یلو.تسا  هدـشن  هتـشون  ثیدـح  هنیمز  رد  باتک  اریز  درادـن  دانتـسا  شزرا  باتک  نیا  مجرتم 

رد تسا و  ربمایپ  مان  قباطم  يدـهم  كرابم  مان  یمـسا  همـسا  هک  تسا  هدـش  دـییات  دـننک  یم  لقن  (ص) مرکا ربماـیپ  زا  ، تنـس لـها 
تنـس لها  مهم  عبانم  رد  ثیدح  دنچ  هب  کنیا.تسا  ترـضح  نآ  ردپ  مان  قباطم  زین  شردپ  مان  هک  تسا  هدشن  حیرـصت  مادکچیه 

شردپ مان  زا  مادکچیه  رد  تسا و  ربمایپ  مان  قباطم  يدهم  مان  یمسا  همسا  هکنیا  هب  هدش  حیرـصت  اهنآ  همه  رد  هک  مینک  یم  هراشا 
دمحا دنسم  ص 207 پ- ،ج 2  دواد یبا  حیحـص  ص 36 ب- ،ج 2  يذمرت حیحـص  - فلا ثیداحا : عبانم  کنیا.تسا  هدـشن  ثحب 

،ص یبقعلا رئاخذ  ،ج 4 ص 388 ج- دادغب خیرات  ص 188 ث- ،ج 7  لامعلا زنک  و 448 ت- و 430  و 377  ص 376  ،ج 1  لبنح
یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ظفاح.تسا  هدـماین  یبا  مسا  هیبا  مسا  هلمج و  قوف  ثیداحا  زا  مادـکچیه  رد  هک   136

قیقد رایـسب  شراتفگ  رد  هک  لبنح  دـمحا  :" دـسیون یم  قوف  ثیدـح  لقن  زا  سپ  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  ناـیبلا  جرارپ  باـتک  رد 
یلقن نینچ  رگا  هدرواین و  ار  یبا " مسا  هیبا  مسا  " مادـکچیه رد  هدرک و  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  دنـسم  زا  دروم  نیدـنچ  رد  تسا 

فیرحت ادعب  هک  ، دشاب یم  نسح  مرـسپ  مان  شردپ  مان  : ینعی ینبا  مسا  هیبا  مسا  دـشاب  هدوب  نینچ  لصا  رد  تسا  نکمم  دـشاب  هدـش 
هیبا مسا  " هلمج دراد و  دوجو  " یمسا همسا  " هلمج طقف  هحیحـص  تایاور  رد  هکنیا  هجیتن  (. توریب ص 94 پاچ  نایبلا ، ") تسا هدش 

" نامجرتم " .تسا هدش  فیرحت  ای  درادن و  دوجو  ای  " یبا مسا 
هیناطلسلا ص 121 بادالا  ( - 1 - 2

هبیتق ص 455 نبا  فراعملا  ( - 2 - 3
نیبلاطلا ص 238 لتاقم  ( - 3 - 4
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ار شدوخ  وا  دـنک (1) نییعت  ینیـشناج  دوخ  يارب  حافـس  هکنآ  زا  شیپ  هک  درک  یم  قیوشت  ار  وا  شردـپ  : هک تسا  دـقتعم  يدـقاو 
.دنک تفالخ  دزمان 

تکرح ماگنه  هب  دوب و  هدش  هتخانش  تماهش  تعاجش و  هب  يونعم  تاماقم  یقالخا و  لیاضف  زا  هتـشذگ  مدرم  نایم  رد  هیکز  سفن 
دوب (2). هتسج  تکرش  وا  تضهن  رد  ، دیز

زین ار  نسح  ماما  نادنزرف  هکلب  دوش  یمن  روصحم  نیـسح  ماما  نادنزرف  هدودحم  رد  دیز  شبنج  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  يور 
هب تسا  همطاف  ترضح  نادنزرف  نآ  زا  تماما  هیدیز  هدیقع  هب  اریز.دوب  راوتـسا  ساسا  نیمه  رب  دیز  توعد  الوصا  دریگ و  یمربرد 

ماما نادنزرف  هیدیز  ياهـشبنج  رد  هک  تسا  رکذت  هب  مزال.دـننک  راکیپ  دنـشکب و  ریـشمش  رگمتـس  نارادـمامز  ربارب  رد  هکنآ  طرش 
.دندرک شالت  رگمتس  نارادمامز  ندرکدوبان  يارب  هدرک  مایق  رگیدکی  شوداشود  ، نیسح ماما  نسح و 

یلو.درک تیـصو  نارگمتـس  ربارب  رد  مایق  هب  ار  وا  عوجر و  هیکز  سفن  دمحم  هب  ، تافو ماگنه  هب  دـیز  نب  ییحی  هک  دوش  یم  هتفگ 
.دزن توعد  تکرح و  هب  تسد  ، تاناکما ندش  مهارف  ات  وا 

دیسر (3). تکاله  هب  يرجه  لاس 126  رد  يوما  رمخلا  میاد  هفیلخ  ، دیزی نب  دیلو 

وا اب  ات  دنتفر  هیکز  سفن  دـمحم  تمدـخ  هب  مشاه  ینب  ؛ درک نوگرگد  یلک  هب  ار  اهیوما  عضو  هک  دـمآ  دـیدپ  یثداوح  وا  دـهع  رد 
نینچ مشاـه  ینب  هب  باـطخ  ، يا هبطخ  یط  هیکز  سفن  ردـپ  ، نسح نـب  هـّللا  دـبع  ، دـندش عـمج  هـمه  هـک  یتقو.دـنهد  تـعیب  تـسد 

راختفا نیا  هب  ار  امـش  تسا و  هداد  يرترب  نارگید  رب  ، امـش نایم  زا  شربمایپ  نتخیگنارب  هلیـسو  هب  ار  تیب  لها  امـش  دنوادخ  :" تفگ
هتـسیاش همه  زا  تنـس  نآرق و  زا  تیامح  يارب  هک  ارچ  تسامـش  نیرت  تکرب  اب  همطاف  یلع و  دالوا  امـش  ناـیم  رد  ، تسا هدـیزگرب 

قح غورف  زا  هدوزفا و  لطاب  هولج  رب  زورره.تسا  هدـش  كورتم  ربمایپ  تنـس  لیطعت  نآرق  ماکحا  هک  دـینیب  یم  امـش  کنیا  دـنرت و 
ار امـش  تمظع  هوکـش و  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  ، دینک دربن  راگدرورپ  ياضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادخ و  هار  رد.دوش  یم  هتـساک 

رصع مدرم  نیرتزیزع  هکیتروص  رد  ، داد ماجنا  لیئارسا  ینب  درومرد  هکنانچ  ، دناشوپب امـش  نت  هب  ینوبز  تلذ و  هماج  ، هتفرگ امـش  زا 
" .دندوب دنوادخ  هاگشیپ  رد  دوخ 
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هب تموکح  هک  دوش  یم  داجیا  جرمو  جره  نانچنآ  دنـشکب  ار  رگید  هورگ  اـهنیا  زا  یهورگ  تقوره  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  امـش  "

يارب هک  دـمحم  تعیب  هب  ات  تسا  یبوخ  تصرف  رایـسب  دـنا  هتـشک  ار  دـیزی  نب  دـیلو  هک  نونکا  ، دور یم  نوریب  ناشتـسد  زا  یناسآ 
وا هب  دندوب  سابع  یلع و  دالوا  زا  هک  سلجم  رد  نارضاح  همه  بیترت  نیدب.دیباتـشب  تسا (1)، هتسیاش  رایسب  یمالسا  تما  يربهر 
هب ار  دمحم  تسد  دندوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  زین  حافـس  روصنم.دندادن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  وا  تعیب  رد  دـنداد و  تعیب  تسد 

دندرشف (2). تعیب  ناونع 

هب وا  زا  رتقیال  مالـسا و  ماـکحا  هب  دـمحم  زا  رتاـناد  ار  یـسک  ، نارـضاح ناـیم  رد  نم  : تفگ تعیب  ماـگنه  هب  روصنم  هک  دـنا  هدروآ 
مسانش (3). یمن  تما  يربهر 

هیکز سفن  تیوقت  دـییأت و  رد  نارگید  زا  شیپ  اهنت  هن  سابع  ینب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینز  یم  قرو  ار  خـیرات  هک  یماگنه 
یتفلاخم دیدرت و  چیه  هیکز  سفن  درومرد  دنداد و  تعیب  تسد  اه  يولع  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  زا  هکلب  دـندرک  یم  شالت 

ریما اب  دوخ  يدنواشیوخ  هب  دندرک ، یم  تاهابم  (ص) مرکا ربمایپ  اب  دوخ  يدنواشیوخ  هب  هک  روط  نامه  اهنآ.دـندادن  ناشن  دوخ  زا 
.دندرک یم  تاهابم  راهظا  زین  نانمؤم 

راکشآ و یهاگ  تدم  نیا  رد.درک  يرپس  ارحـص  رد  ار  یتدم  تفر و  نوریب  رهـش  زا  هیکز  سفن  دمحم  ، تعیب مسارم  ماجنا  زا  سپ 
.دش یم  ناهنپ  یماگنه 

نیا زا  : تفگ یم  يوما  هفیلخ  نیرخآ  ، ناورم یتح.دـندادن  ناـشن  دوـخ  زا  یـشنکاو  دـندش  هاـگآ  وا  تعیب  زا  هیما  ینب  هک  یماـگنه 
تسا (4)و سابع  ینب  ناشناگدازومع  زا  نم  ینارگن.دنرادن  تفالخ  رد  یـسناش  هداوناخ  نیا  هک  مناد  یم  اریز  ، مرادن یمیب  نادناخ 

دتسیاب (5). ام  يور  رد  يور  يزور  هکنیا  زا  میرادن  یکاب  زگره  ام  ، دیشاب هتشادن  يراک  دمحم  اب  : تفگ مه  رابکی 

یلو دـندوب  نارگن  اهنآ  زا  دوش  زاغآ  سابع  ینب  فرط  زا  یتکرح  شبنج و  هکنآ  زا  شیپ  اهیوما  هک  دوش  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا 
.دشاب یم  يوما  يافلخ  دح  زا  شیب  ياهینارسوه  فعض و  زا  یشان  نیا  دندوب و  هدرکن  یمادقا  یلامتحا  تارطخ  زا  يریگشیپ  يارب 
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نودب دندمآ و  راک  يور  هب  سابع  ینب  دیدرگ و  طقاس  يوما  میژر  ات  تشگ  هدوزفا  یسابع  ناراداوه  دادعت  رب  زورره  بیترت  نیدب 
.دندرک زاغآ  ریگیپ  یشالت  اب  ار  تعیب  ذخا  ، تقو فالتا 

.دندرشف تعیب  ناونع  هب  ار  یسابع  حافس  تسد  دنتسکش و  ار  هیکز  سفن  تعیب  ، رگ هلیح  ياه  یسابع 

تفالخ يارب  ار  دوخ  اهیولع  اریز  دوب  اه  یـسابع  اهیولع و  نایم  رد  يدتمم  یـسایس  يریگرد  رگزاغآ  یـسابع  هنامـصخ  مادـقا  نیا 
دندوب (1). همطاف  لسن  زا  ربمایپ و  دالوا  زا  هک  ارچ  دنتسناد  یم  رت  هتسیاش 

.دربب نیب  زا  ار  فالتخا  نیا  دیاش  ات  دش  یم  رتکیدزن  اهنآ  هب  تسناوت  یم  ات  ، دوب هتفایرد  ار  هتکن  نیا  نوچ  حافس 

تشاد و یمارگ  ار  ناشمدـقم  حافـس  ، دـش دراو  وا  رب  ینثم  نسح  شردارب  اـب  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  هک  یماـگنه  : دـسیون یم  یبوقعی 
تسایس نیا  یلو  داد (2). ینثم  نسح  هب  ار  ناورم  همـشچ  هّللا و  دـبع  هب  ار  كالما  هک  هدـش  لقن  یتح.داد  اهنآ  هب  یناوارف  يایادـه 

همادا دوخ  شالت  هب  میژر  ندرکطقاس  رد  ناـنچمه  اـهنآ  داـتفین و  رگراـک  اـهیولع  لد  شتآ  رد  دیـشخبن و  يدوس  وا  يارب  هناروزم 
دنداد (3).

يزیچ شا  هرابرد  هک  داد  دنگوس  ار  وا  درک و  اطع  نسح  نب  هّللا  دـبع  هب  تارهاوج  زا  رپ  ینابنا  يزور  حافـس  : دـسیون یم  یـسدقم 
تسنیا (4): شا  همجرت  هک  دناوخ  رعش  تیب  ود  هّللا  دبع.دیوگب 

" .دزاس یم  هلیفن  ینب  هدافتسا  يارب  يا  هدیشک  کلف  هب  رس  ياهخاک  شا  يزور  هنابش  شالت  اب  بشوح  هک  ینیب  یمن  ایآ  "

وا دش و  نیگمشخ  تدش  هب  حافس  .دوش (5)" یم  لزان  بش  ادخ  نامرف  هکنیا  زا  لفاغ  ، دـنارورپ یم  رـس  رد  حون  رمع  يوزرآ  وا  "
.درک دیعبت  هنیدم  هب  ار 
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ياهشنیب ولج  يدح  ات  دراد و  هگن  مارآ  یتدم  ات  ار  اهیولع  تسناوت  حافس  ریوزت  روز و  رز و  رب  ینتبم  تسایس  هکتسنیا  رما  تقیقح 
دمحم شبنج  داتفین و  قافتا  اهیولع  فرط  زا  یـشبنج  وا  دهع  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  لیلد  نیمه  هب  دریگب (1). ار  ینسح  تاداس 

.داد يور  یقیناود  روصنم  دهع  رد  حافس و  زا  دعب  هیکز  سفن 
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یقیناود روصنم  دهع  رد  ینسح  تاداس 

در ار  روصنم  حافـس و  تعیب  دـندرک و  مـالعا  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  ینـسح  ياـهیولع  ، دیـسر روصنم  هب  تفـالخ  هک  یماـگنه 
هدـش تعیب  وا  اب  يوما  دـهع  رد  هک  دـنداد  اضر  هیکز  سفن  تعیب  هب  طقف  دـندومن و  مـالعا  عورـشمریغ  ار  اـهنآ  تفـالخ  دـندرک و 

دندوب (1). وا  تفالخ  ياریذپ  مدرم  مظعا  تمسق  هنیدم  هکم و  هلمج  زا  ، یمالسا ياهنیمزرس  زا  يرایسب  رد  هک  ارچ.دوب 

مدرم مشچ  زا  یتدـم  هکلب  ، دادـن ناشن  دوخ  زا  یتکرح  ، روصنم تفالخ  زاـغآ  رد  تشاد  هک  یناوارف  نارادـفرط  مغریلع  هیکز  سفن 
: تفگ وا  هب  دش  هاگآ  هنایفخم  شالت  رب  ینبم  وا  میمصت  زا  هک  یماگنه  شردپ  ؛ دش رود 

همیب ینالوط  توکـس  اب  ار  دوخ  یتمالـس  دراد ، یماو  نتفگ  نخـس  هب  ارت  سفن  هک  اجنآ  " .شاـب رذـحرب  دوخ  ناـکیدزن  زا  مرـسپ  "

راب هب  يریذـپان  ناربج  ياهررـض  اجبان  نخـس  کی  اسب  هچ.تسوکین  رایـسب  توکـس  دـشاب  درومیب  نتفگ  نخـس  هک  یماـگنه.نک 
هکنانچ تساطخ ، تسا  هدیسرن  شتقو  هک  يراکره  يارب  باتش.دشخبن  یناوارف  دوس  تسا  نکمم  اجب  نخس  کی  هکنآ  لاح.دروآ 

شاب (2). رذحرب  هاوخدب  نمشد  زا  شیب  هاگآان  تسود  زا.دشابن  اور  گنرد  زین  شعقوم  ندیسر  زا  دعب 

،و تشامگرب تاعالطا  بسک  يارب  ار  ییاهـسوساج  روصنم  دندرک  تعیب  وا  اب  هنایفخم  مدرم  دش و  یفخم  هیکز  سفن  هک  یماگنه 
يو زا  هک  دوش  یم  نشور  ، درک یم  زاربا  هیکز  سفن  راـک  هب  روصنم  هک  یناوارف  ماـمتها  زا  دیزرو (3). مامتها  رایـسب  راک  نیا  يارب 

یتاعالطا ناـمزاس  لـیلد  نیمه  هب.دوب  هداد  صیخـشت  كاـنرطخ  رایـسب  تفـالخ  هدـنیآ  يارب  ار  وا  دوجو  دوب و  كانـشیدنا  رایـسب 
.دنشوکب وا  هاگیفخم  فشک  رد  تردق  مامت  اب  ات  درک  داجیا  یعیسو 

غیرد ریذبت  فارسا و  ششخب و  لذب و  زا  هیکز  سفن  ندرکادیپ  هار  رد  درک و  زاب  ار  لاملا  تیب  قودنـص  رد  روصنم  هک  دنا  هدروآ 
نتفای يارب  هداد  رتش  دنچ  ای  کی  اهنآ  زا  کیره  هب  درک  يرادیرخ  لاملا  تیب  زا  روظنم  نیا  يارب  ار  ییاه  هدرب  هک  دنا  هتشون.درکن 

دننک (4). ادیپ  ار  وا  هاگیفخم  هکلب  ات  تخاس  هدنکارپ  اهنابایب  رد  هیکز  سفن  دمحم 
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هنیدـم رادناتـسا  يارب  ار  يداـیز  لاوما  نیارباـنب  تشاد ، دـیدرت  نآ  رد  تسناد و  یمن  نیقی  روطب  ار  وا  ندـش  یفخم  روصنم  ارهاـظ 
يارب هکره.هدـب  شدوـخ  هب  طـقف  ار  یـسکره  هصح  نک و  میـسقت  هنیدـم  مدرم  ناـیم  رد  ار  لاوـما  نیا  هک  تشوـن  وا  هـب  داتـسرف و 

.شاب میهاربا  شردارب  هیکز و  سفن  دمحم  بظاوم  سرپب و  نارگید  زا  دیاین  وت  شیپ  هب  شا  هیده  تفایرد 

ار دوخ  يایاده  هدیناسر  مهب  روضح  اصخـش  هنیدم  مدرم  همه  : تشون وا  هب  هاگنآ  ، درک ارجا  ار  روصنم  ياهروتـسد  هنیدم  رادناتـسا 
ار رطخ  شیپ  زا  شیب  دـش و  ملـسم  روصنم  يارب  هیکز  سفن  ندـش  یفخم  اـجنیا  رد  شردارب (1). دـمحم و  زج  هب  ، دـندرک تفایرد 

.تفرگ يدج 

: مینک یم  هراشا  نآ  مهم  لماع  ود  هب  هک  دراد  يرایسب  لیالد  هیکز  سفن  زا  روصنم  دح  زا  شیب  سرت 

هیکز سفن  دوب و  ناگدـننک  تعیب  زا  یکی  دوـخ  روـصنم  دوب (2)و  هدـش  تعیب  هیکز  سفن  دـمحم  هب  يوما  يافلخ  دـهع  رد  - فلا
درک (3). یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  وا  تعیب 

گرتس يدنمشیدنا  گرزب و  يدنمشناد  تشاد (4)،و  مدرم  لد  رد  يا  هداعلا  قوف  ذوفن  وا  هک  ارچ  دندوب  دـنمقالع  وا  هب  مدرم  ب-
وا رگا  نیاربانب  دـید  یمن  هسیاقم  لباق  وا  اب  ار  دوخ  زگره  روصنم  دوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  وا  تفارـش  تباجن و  تلاصا و  هک  دوب 

.دمآ یم  رامش  هب  روصنم  يارب  یگرزب  رطخ  درک  یم  مایق 

وا یلـصا  فده  هک  دش  همظعم  هکم  دراو  جـح  ناونع  هب  يرجه  لاس 140  رد  هیکز  سفن  هاـگیفخم  زا  عـالطا  بسک  يارب  روصنم 
دوب (5). هیکز  سفن  هب  یبایتسد  زاجح و  عضو  یبایزرا 

دیسرن (6). ییاج  هب  روصنم  يوجتسج  دندرب و  رس  هب  ارحص  رد  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  ، میهاربا شردارب  هیکز و  سفن 

ماگنه هب  تفر و  جح  هب  زین  يرجه (7) لاس 144  رد  دش  دیمون  اهنآ  نتفای  زا  روصنم  یتقو 

ص:117

دیرفلا ج 5 ص 75 دقعلا  ( - 1 - 1
راصتخالا ص 14 هیاغ  ( - 2 - 2

برالا ج 23 ص 4 هیاهن  ( - 3 - 3
يرخفلا ص 8 ( - 4 - 4

ریثا ج 5 ص 191 نبا  لماک  ( - 5 - 5
هبیتق ص 223 نبا  فراعملا  ( - 6 - 6
بهذلا ج 3 ص 309 جورم  ( - 7 - 7
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ردـپ ) نسح نب  هّللا  دـبع  هب  باطخ  هاگنآ  ، دروآ درگ  هکم  یکیدزن  رد  هذبر (1) نیمزرـس  رد  ار  هیکز  سفن  نادـنواشیوخ  تعجارم 
: تفگ ؟ دنتسه اجک  میهاربا  دمحم و  : تفگ ( هیکز سفن 

مرادن (2). اهنآ  ياج  زا  یعالطا  چیه  نم  : تفگ ؟ یناد یمن  هنوگچ  : تفگ.مناد یمن 

تسد هب  یخنرـس  دیاش  ات  داد  همادا  دوخ  رارـصا  هب  نیاربانب  دراد  عالطا  شنارـسپ  هاگیفخم  زا  امتح  هّللا  دبع  هک  دوب  دقتعم  روصنم 
یمن دنلب  ار  میاهاپ  زگره  نم  دنـشاب  نم  ياپ  ریز  اهنآ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  ؟ یهد یم  لوط  ار  بلاطم  ردـقچ  : تفگ هّللا  دـبع.دروآ 

یناسرب (3)؟ لتق  هب  ار  اهنآ  هک  مراپسب  وت  هب  ار  ملد  هویم  نم  تسا  نکمم  هنوگچ.يوش  علطم  اهنآ  هاگیاج  زا  وت  هک  منک 

روصنم تسد  هب  دـش  یم  لاسرا  تعیب  بلط  يارب  ناـسارخ  هب  شردـپ  طـسوت  هک  هیکز  سفن  ياـه  هماـن  زا  یخرب  هک  دنـسیون  یم 
وت و ياه  همان  : تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  هّللا  دـبع  هاگنآ.تسا  هاگآ  شنارـسپ  هاـگیفخم  زا  هّللا  دـبع  هک  دـش  نئمطم  رگید  وا  ، داـتفا

ياهخساپ ما و  هداتـسرف  ناسارخ  هب  هاگنآ  ، ما هدناوخ  ار  اهنآ  نم  هدیـسر و  نم  تسد  هب  ، دیداتـسرف یم  ناسارخ  يوسب  هک  تنارـسپ 
لاملا تیب  زا  ار  امـش  يرمتـسم  نم  ات  ییوگب  نم  هب  ار  تنارـسپ  هاگیاج  هک  دور  یم  راظتنا  امـش  زا.ما  هدرک  تفایرد  ار  اـهنآ  تبثم 

مهد (4). رارق  ، دنک یم  باجیا  يدنواشیوخ  دنا و  هتسیاش  هک  یتمس  تسپ و  رب  ار  تنارسپ  منک و  نوزفا 

ار هّللا  دبع  نآ  لابند  هب  ،و  دننک ینادنز  ار  وا  هک  داد  روتسد  ، دشن عقاو  رثوم  هّللا  دبع  رد  روصنم  ياه  عیمطت  اهدیدهت و  هک  یماگنه 
دندرک ینادنز  هفوک  هیمشاه  نادنز  رد  دـنداد (5)و  تکرح  هفوک  فرط  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  شکیدزن  نادـنواشیوخ  زا  رفن  اب 12 

.(6)

: درب مان  اهنیا  زا  ناوت  یم  دنتفر  نادنز  هب  نسح  نب  هّللا  دبع  هارمه  هک  ، مشاه ینب  ياهتیصخش  زا 

نب دمحم  ؛ ریخلا یلع  ردارب  هّللا  دـبع  ؛ ریخلا یلع  ردارب  سابع  ؛ ریخلا یلع  ؛ میهاربا ردارب  ، نسح نب  رکب  وبا  ؛ نسح نب  نسح  نب  میهاربا 
هک ، هّللا دبع  يردام  ردارب  ، هّللا دبع 

ص:118

.درک دیعبت  اجنآ  هب  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  دوب  یفلع  بآ و  یب  کشخ و  ینیمزرس  ( هذبر - *( -) 1
یناغالا ج 18 ص 475 خیراتلا ج 6 ص 84،و  ءدبلا و  یبوقعی ج 2 ص 450، خیرات  ( - 1 - 2

يرخفلا ص 13 ( - 2 - 3
بیرفلا ج 5 ص 71 دقعلا  ( - 3 - 4

خیراتلا ج 6 ص 84 ءدبلا و  هیاهنلا ج 1 ص 81 و  هیادبلا و  ( - 4 - 5
نادلبلا ج 1 ص 352 حوتف  یناغالا ج 18 ص 470 و  ( - 5 - 6
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هجنکش تدش  هب  دیوگب  نخـس  هیکز  سفن  هاگیفخم  زا  هک  دشن  رـضاح  نوچ  تفر و  نادنز  هب  اهیولع  هارمه  یلو  تسین  اهیولع  زا 
جابید (2). دمحم  هب  روهشم  ، میهاربا نب  دمحم  دوش (1)؛ هداد  شدرگ  رازاب  هچوک و  رد  هک  دش  هداتسرف  هذبر  هب  سپس  هدش 

لمع هماج  يولع  ناروشحلـس  نتخاس  نک  هشیر  درومرد  ار  دوخ  میمـصت  روصنم  هکنآ  زا  شیپ  هک  دندوب  ددصرد  ینـسح  تاداس 
نب هّللا  دبع.دندرک  حرط  ار  وا  يزادنارب  هشقن  دندمآ و  درگ  هکم  رد  روظنم  نیمه  هب  و.دنناسرب  دوخ  لامعا  يازـس  هب  ار  وا  ، دناشوپب

: تفگ رتشا  دمحم 

رورت ار  وا  هک  متسین  یضار  نم  مسق  ادخ  هب  : تفگ هیکز  سفن.منک  یم  هاتوک  امش  رـس  زا  ار  وا  رـش  نم  ، دیراذگاو نم  هب  ار  وا  راک 
یم وا  اـب  هنادرم  هاـگنآ  درک  ضقن  احیرـص  ار  دوـخ  تعیب  رگا  دـنک ، لـمع  دوـخ  تعیب  هب  هک  مینک  توـعد  ار  وا  دـیاب  هکلب  ، مـینک

تسا (3). رود  نادناخ  ام  زا  هنادرمناوجان  رورت.میگنج 

هاگیفخم زا  وت  هک  مناد  یم  نم  هک  یناد  یم  اـیآ.هّللا  دـبع  يا  : تفگ تحیـصن  ماـقم  رد  هیکز  سفن  ردـپ  هب  روصنم  هک  دـنا  هدروآ 
یناوارف يایادـه  وت  هب  نم  ینک  وگزاب  نم  يارب  ار  اهنآ  هاگیفخم  رگا  ، تسین هتفریذـپ  يرذـع  چـیه  وت  يارب  ؟ یتسه هاـگآ  تنارـسپ 

.داد مهاوخ  مهرد  رازه  رازه  اهنآ  زا  کیره  هب  تشاد و  مهاوخ  یمارگ  ار  تنادنزرف  داد و  مهاوخ 

هک داد  روتسد  روصنم  یلو  دنوش  جراخ  روصنم  سرریت  زا  دندوب  وا  اب  هک  رفن  هارمه 12  ات  درک  تشپ  تفر و  بقع  بقع  هّللا  دبع 
هب اهیولع  نایم  رد  هک  دوب  ینسح  تاداس  ياهتیـصخش  زا  دوخ و  موق  ناگرزب  زا  هّللا  دبع  دنربب (4). نادنز  هب  هدرک  ریگتسد  ار  همه 

نتفای يارب  ار  دوخ  ياهـشالت  هکلب  ، درکن افتکا  شنارای  هّللا و  دبع  ندرک  ینادـنز  هب  روصنم  دش (5). یم  هتخانش  تلیـضف  تفارش و 
رد ار  لاملا  تیب  ياهدیلک  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  يرـسق  هّللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  هطبار  نیمه  رد  داد و  همادا  هیکز  سفن  دمحم 

دنکن غیرد  ماقم  هدـعو  لوپ و  فرـص  زا  هار  نیا  رد  دزادرپب و  هیکز  سفن  يوجتـسج  هب  ات  داد  مات  رایتخا  وا  هب  داد و  رارق  وا  رایتخا 
هار نیا  رد  دلاخ  نب  دمحم  هک  یتقو  .(6)

ص:119

یبوقعی ج 2 ص 450 خیرات  ( - 1 - 1
فراعملا ص 213 ( - 2 - 2

ریثا ج 5 ص 191 نبا  لماک  ( - 3 - 3
دیرفلا ج 5 ص 78 دقعلا  ( - 4 - 4

،ج 12 ص 470 یناغالا ( - 5 - 5
هیاهنلا ج 1 ص 78 هیادبلا و  ( - 6 - 6
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داد (1). وا  هب  ار  تارایتخا  نامه  درک و  باختنا  ار  يرم  نامثع  نب  حایر  وا  ياج  هب  لزع و  ار  وا  درواین  تسد  هب  یقیفوت 

رد ار  دوخ  نایهاپـس  دـش و  هنیدـم  راپـسهر  جـح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  تفر و  هکم  هب  هیکز  سفن  راک  هب  نداد  همتاـخ  يارب  روصنم 
درکن ادیپ  یخنرـس  هنیدم  رد  نوچ  دگنجب و  وا  اب  دناوتب  ، دنک ادیپ  ار  هیکز  سفن  دمحم  رگا  هک  درک  رقتـسم  هنیدم  يرتمولیک  شش 

.دیدرگ قارع  راپسهر  اجنآ  زا  تشگزاب و  هکم  هب 

صلاخ نایعیش  يارب  يا  هباطخ  دش و  دراو  ، دندوب ینادنز  اجنآ  رد  ینسح  تاداس  همه  هک  هیمـشاه  هب  ، قارع هب  تعجارم  رد  روصنم 
.دیتسه ام  ناروای  نایعیش و  امش.ناسارخ  لها  يا  :" تفگ نینچ  نآ  نمض  رد  درک و  داریا  دندوب ، یناسارخ  ارثکا  هک  تیب  لها 

یمن ار  یـسک  اـم  زا  رتهب  زگره  دـیدرک ، یم  تعیب  اـم  زج  یـسک  اـب  رگا  دـیدناوخارف و  اـم  توعد  هب  ار  ناـیناهج  هک  دـیدوب  اـمش 
هـضراعم هب  اهنآ  اب  زگره  میدرک و  كرت  بلاـط  وبا  نادـنزرف  عفن  هب  ار  تفـالخ  اـم  ، تسین يدوبعم  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب.دـیتفای 

همادا هاگنآ  " .دیـشاپ مه  زا  تفـالخ  هزاریـش  ، نیمکح هلخادـم  اـب  دـش و  هدـیزگرب  تفـالخ  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  هاـگنآ  ، میتساـخنرب
هب ار  ام  تشاد و  ینازرا  ام  هب  ار  تمظع  تفارش و  امش  هلیـسو  هب  ،و  دیزگرب ام  يروای  هب  ار  ناسارخ  رویغ  مدرم  امـش  دنوادخ  :" داد

درک (2). زارفرس  دنلبرس و  امش  تسد 

ياپ سابع  ینب  تفالخ  هب  دنک و  بلج  ار  اهنآ  رظن  دونـشخ و  ار  اه  یناسارخ  تساوخ  یم  روصنم  هک  دوش  یم  مولعم  هبطخ  نیا  زا 
زا شیب  هیکز  سفن  دندوب و  اهیولع  صرقاپورپ  رادفرط  اه  یناسارخ  میناد  یم  هک  يروطب  اریز.دش  قفوم  مه  يدح  ات  ،و  دـیامن دـنب 

.تشاد يرای  راظتنا  اهنآ  زا  داتسرف و  یم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياه  همان  دوب و  هدرک  دامتعا  اهنآ  هب  همه 

دنشاب (3). هیکز  سفن  اب  گنج  هدامآ  هک  دروآ  مهارف  یهاپس  اهنآ  نایم  زا  هک  تسناوت  زین  روصنم  لاحنیا  اب 

رد اهنآ  همه  هک  دنهد  هجنکش  تدش  هب  نادنز  رد  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  هکلب  درکن  افتکا  ینـسح  تاداس  ندوب  ینادنز  هب  روصنم 
رایسب يدادعت  زج  هب  دنتفر  نیب  زا  هجنکش  ریز 

ص:120

،ج 6 ص 9 یبهذ مالسالا  خیرات  ( - 1 - 1
بهذلا ج 3 ص 311 جورم  ( - 2 - 2
خیراتلا ج 6 ص 85 ءدبلا و  ( - 3 - 3
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هیاپ رد  هدنز  هدنز  ار  وا  هک  دوب  نسح  نب  میهاربا  نب  دـمحم  دوب  هدرپسن  ناج  هجنکـش  ریز  رد  هک  يرامـش  تشگنا  دارفا  زا.كدـنا 
دندرک (1). انب  وا  يور  رب  ار  راوید  دنداد و  رارق  يراوید 

شنورد شتآ  يدودح  ات  ینسح  ناروشحلـس  نتـشک  اب  روصنم.دشاب  یم  نسح  ماما  دالوا  اب  روصنم  صوصخم  توادع  هناشن  اهنیا 
تدـم 5 رد  دـناوخارف و  ناـهج  هشوگراـهچ  زا  ار  تسدریز  ياـهانب  اـهرامعم و  تخادرپ و  دادـغب  رهـش  نتخاـس  هب  دـناشنورف و  ار 

داد (2). لاقتنا  دادغب  هب  ار  تفالخ  زکرم.ه  لاس 145  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  دادغب  يانب  ، لاس

بجر 145 زور 28  رد  هـیکز  سفن  جورخ  درک (3). جورخ  هنیدم  رد  هیکز  سفن  دـمحم  ، دـش رقتـسم  دادـغب  رد  روصنم  هک  نیمه 
داتفا (4). قافتا  يرجه 

يزور دنچ  ، هفوک هب  دوخ  ریـسم  رد  درک و  كرت  هفوک  دصق  هب  ار  دادغب  دـش  هاگآ  هیکز  سفن  ینلع  جورخ  زا  روصنم  هک  یماگنه 
دروآ (5). مهارف  ار  مزال  هاپس  دنک و  هار  هبور  ار  اهراک  ات  دومن  فقوت  ( هفوک - دادغب ) هریبه نبا  رصق  رد 

ص:121

يرخفلا ص 119 ( - 1 - 1
نسکلین ص 253 ، برع خیرات  ( - 2 - 2

فراعملا ص 213 ( - 3 - 3
بهذلا ج 3 ص 306 جورم  ( - 4 - 4
یبوقعی ج 2 ص 451 خیرات  ( - 5 - 5
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هیکز سفن  مایق  زاغآ 

.دننک زاغآ  ماگمه  هارمه و  روصنم  دض  رب  ار  دوخ  تکرح  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  رگیدکی  اب  میهاربا  شردارب  هیکز و  سفن 

تعیب تسد  وا  هب  هتفاتـش  ( هفوک یکیدزن  رد   ) هیکز سفن  تماقا  لـحم  هب  یمالـسا  ياهتیـصخش  زا  یعمج  هک  دوب  هرـصب  رد  میهاربا 
دوخ ، جورخ تامدقم  دش و  شخپ  هقطنم  رد  هیکز  سفن  رابخا.دندرک  یم  توعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  ، فانکا فارطا و  رد  دنداد و 

دیدرگ (1). مهارف  دوخ  هب 

دجنـسب و ار  دوخ  مایق  بناوج  همه  هکنآ  زا  شیپ  راچان  هب  وا  داد و  رارق  هدش  ماجنا  راک  ربارب  رد  ار  هیکز  سفن  ، رابخا عیـسو  راشتنا 
.درک زاغآ  يرجه  ناضمر 145  رد  یعیسو  هریاد  رد  ار  دوخ  تکرح  ، دنک یسررب  ار  شبقاوع  تالکشم و 

: درک هصالخ  عوضوم  هس  رد  ناوت  یم  ار  هیکز  سفن  دعوم  زا  شیپ  جورخ  ياه  هزیگنا 

هب رجنم  اـتیاهن  هک  ، هیمـشاه ياـهلاچ  هایـس  رد  شناـهارمه  رگید  هیکز و  سفن  ردـپ  درومرد  روصنم  هنایـشحو  ياـه  هجنکـش  - فلا
.دیدرگ نانآ  رتشیب  تداهش 

.روصنم میژر  یتاعالطا  نامزاس  فرط  زا  وا  يریگتسد  ییاسانش و  میب  ب-

زاغآ اروف  ار  دوخ  تکرح  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هدرک و  یم  مهتم  يوردـنک  هب  ار  وا  هک  شنارای  زا  یخرب  قیوشت  کیرحت و  پ-
دشاب (2). هتشادن  روای  مه  رفن  کی  رگا  یتح  ، دنک

يا هراچ  هنیدم  رادنامرف  نامثع  نب  حایر  روصنم و  يزور  هنابـش  شالت  لباقم  رد  هک  هیکز  سفن  ءافتخا  تدش  : دسیون یم  ریثک  نبا 
تخاس (3). ریزگان  تقو  زا  شیپ  جورخ  سردوز و  بالقنا  هب  ار  وا  ، تشادن نآ  زج 

ادــیپ وا  زا  يرتـشیب  رفنت  هجیتـن  رد  دــندرک و  یم  تفاـیرد  روـصنم  تاـیانج  زا  يا  هزاـت  راــبخا  مدرم  تشذــگ  یم  هـک  يزورره 
ایند کی  اب  هداد (4)و  ناشن  هیکز  سفن  هب  يرتشیب  شیارگ  ، هدرک
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هب يدـیدرت  هیکز  سفن  تعیب  رد  یـسک  ، روـصنم فرط  زا  تاـیانج  مجح  شیازفا  اب.دـندرک  یم  تعیب  هیکز  سفن  هب  وزرآ  دـیما و 
اب دوخ  دـعوم  رظتنم  تسناوـتن  وا  هدـش  رکذ  لـیالد  هب.دـنک  جورخ  تقو  توـف  نودـب  هک  دنتـساوخ  یم  وا  زا  داد و  یمن  هار  دوـخ 

يارب دوب  يو  دامتعا  دروم  دیهش و  دیز  رسپ  هک  ار  یسیع  شیومعرسپ  ، دوب هرصب  رد  میهاربا  شردارب  نوچ  دوش و  میهاربا  شردارب 
داتسرف (1). لیابق  ياسؤر  فارشا و  يوس  هب  تعیب  ذخا 

تفریذپن و ار  وا  تعیب  هک  (ع) قداص رفعج  ماما  زج  هب  ، دندرک تعیب  وا  اب  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادنمقالع  مشاه و  ینب  همه 
درک (2). رداصم  ، دوب ترضح  نآ  هناخ  رد  هک  ار  یلاوما  درک و  ینادنز  شا  هناخ  رد  ار  قداص  ماما  یسیع  نیاربانب 

تعیب وا  اب  قداص  رفعج  ماما  ، دـندرک یم  تعیب  هیکز  سفن  دـمحم  اـب  اـهیولع  هک  یماـگنه  هیما  ینب  دـهع  رد  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هب زگره  تفالخ  : دومرف ماما.دـنک  تعیب  شرـسپ  اـب  زین  وا  هک  درک  تساوخرد  قداـص  ماـما  زا  ( دـمحم ردـپ  ) ضحم هّللا  دـبع.درکن 

شوپدرز هب  دیـشوپ و  یم  يدرز  نهاریپ  هشیمه  روصنم  ماـیا  نآ  رد  ، دوب دـهاوخ  شوـپدرز  نآ  زا  تفالخ.دیـسر  دـهاوخن  ترـسپ 
دش (3). یم  هتخانش 

.درکن (4) دییأت  ار  وا  زین  جورخ  زا  سپ  درک و  یمن  دییأت  ار  هیکز  سفن  جورخ  زگره  (ع) قداص ماما  هک  تسادیپ 

دش و يوتف  بلط  هیکز  سفن  تعیب  درومرد  کلام  زا.دوب  هنیدـم  میقم  ، ناهیقف زا  یکی  ، سنا نب  کلام  ، هیکز سفن  جورخ  ماگنه  هب 
تعیب تسد  روصنم  هب  البق  اـم  هک  دـنتفگ  کـلام  هب  هنیدـم  لـها.درک  دـییأت  ار  وا  تکرح  شدوخ  داد و  يوتف  تعیب  موزل  هب  زین  وا 
تعیب هب  دسر  هچ  ، درادن رثا  يرابجا  دنگوس  دوب و  يرابجا  تعیب  نآ  اریز  ، درادن لاکشا  : تفگ ؟ تسا هنوگچ  نآ  نتسکش  میا ، هداد 

ببس لماوع  نیا  دوب (6). هداد  يوتف  هیکز  سفن  اـب  جورخ  بوـجو  هب  زین  هفینح  وـبا  تباـث  نب  ناـمعن  ، رگید يوـس  زا  يرابجا (5).
هنیدم مدرم  همه  ات  دیدرگ 
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.دنتسکش ار  روصنم  تعیب  دندرک و  تعیب  وا  اب 

.دادن ناشن  یلمعلا  سکع  نادنچ  تسخن  ، دش ربخاب  وا  جورخ  زا  روصنم  هک  یماگنه 

تفایرد قیقد  رابخا  هلیسونیدب  دهدن و  زورب  ار  شا  ینوبز  دهد و  ناشن  يوق  ار  دوخ  تیعر  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  يارب  دیاش  رما  نیا 
تشادن (1). يدامتعا  نادنچ  وا  هرابرد  دودحم  تاعالطا  هب  تبسن  اریز  دنک 

تفریذـپن وا  زا  روصنم  ، دـنک شرازگ  ار  وا  جورخ  اـت  تفر  روصنم  شیپ  ناوارف  باتـش  هب  سیوا  لآ  زا  رفن  کـی  : دـسیون یم  يربط 
هچ رد  هک  دیسرپ  وا  زا  سپـس  درک (3). شدازآ  دیـسر و  وا  هب  یعطق  رابخا  هکنیا  ات  ، دـننک ینادـنز  ار  وا  هک  داد  روتـسد  یتح  (2)و 

داد (4). وا  هب  مهرد  هاگنآ.زور 7000  هنابش  تدم 7  رد  : تفگ ؟ يا هدمآ  اجنیا  ات  هنیدم  زا  تدم 

کی.تساوخ ددم  نایوگ  بیغ  زا  دـمآرب و  هلباقم  ددـصرد  دـش و  رثأتم  تدـش  هب  روصنم  ، هیکز سفن  جورخ  ندـش  یعطق  زا  سپ 
هس زا  شیب  دوشب  مه  نیمز  يور  کلام  رگا  دیـسر و  دهاوخن  روصنم  هب  يررـض  هیکز  سفن  زا  هک  داد  نانیمطا  وا  هب  یثراح  مجنم 

تعیب وا  اب  ناماس  نآ  مدرم  زا  یهوبنا  هورگ  ، دش رـشتنم  ناسارخ  رد  هیکز  سفن  جورخ  ربخ  هک  یماگنه  دنام (5). دهاوخن  هدنز  هام 
اب ار  شرـسپ  درک و  تعیب  هیکز  سفن  اـب  ، دوب دنـس (6) رادناتـسا  روصنم  فرط  زا  هک  صفح  نب  ورمع.دندش  يرای  هدامآ  دـندرک و 

داتسرف (7). وا  تمدخ  هب  هیدیز  زا  یهورگ 

نآ دیشیدنا و  يا  هلیح  درادهگنزاب  وا  يرای  زا  ار  ناسارخ  مدرم  هکنیا  يارب  روصنم.دش  روصنم  ینارگن  ثعاب  ناسارخ  مدرم  تعیب 
دندرک و ادج  شنت  زا  درب  یم  رس  هب  نادنز  رد  دوب و  هیکز  سفن  دمحم  يومعرسپ  هک  ار  هّللا  دبع  نب  دمحم  رـس  داد  روتـسد  : هکنیا

دمحم زین  هیکز  سفن  مان  نوچ  ،و  تسا هّللا  دبع  نب  دمحم  رس  ، نیا هک  دننک  دای  دنگوس  مدرم  يارب  ات  ، داتسرف ناسارخ  هب  یهورگ  اب 
.تسا هیکز  سفن  رس  نآ  هک  دننک  لایخ  دوب  هّللا  دبع  شردپ  مان  و 

دندییارگ (8). توکس  هب  دندوب  هدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  روصنم  هک  ناسارخ  مدرم 
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دنک و بلج  ار  اهنآ  دـییأت  هک  تسناوت  هلیح  نیا  اب  ، درک یم  دامتعا  اهنآ  هب  داد و  یم  تیمها  ناسارخ  مدرم  هب  روصنم  هکنیا  هب  رظن 
.دریگب ار  اهنآ  شروش  ولج 

ناگدـننک تـعیب  ناـیم  رد.دروآ  یم  تـسد  هـب  يا  هزاـت  نارواـی  زورره  داد و  یم  هـمادا  ناـنچمه  ار  شتوـعد  هـیکز  سفن  دـمحم 
شرسپ ریبز و  نب  هّللا  دبع  نب  بعـصم  دندش (1). یم  هدید  زین  ( فورعم هیقف   ) هریـس نب  رکب  وبا  )و  ریبز هون  ) دمحم نب  رذـنم  ، دـیدج

زا یهورگ.دوـب  ( نیدــباعلا نـیز  ماـما  هوـن  ) سطفا تـسد  هـب  وا  مـچرپ  دــندرک (2). جورخ  وا  هارمه  زین  بعـــصم  نــب  هــّللا  دــبع 
دندوب (3). وا  باکر  رد  زین  یمالسا  ناملکتم  ناثدحم و  ، نادنمشناد

یـسایس تکرح  کـی  هکنیا  زا  شیپ  هـیکز  سفن  دـمحم  جورخ  هـک  دوـش  یم  نـشور  هـیکز  سفن  اـب  هتـسجرب  دارفا  نـیا  تـعیب  زا 
رفن اهدص  ، درک یم  زاغآ  ار  دوخ  یسایس  - يدابع تکرح  يولع  تاداس  زا  یکی  تقوره  اریز.تسا  هدوب  يدابع  تکرح  کی  ، دشاب

ياهناوید نئازخ و  هیکز ، سفن  تکرح  قمع  زا  یهاگآ  زا  سپ  روصنم.دـندرک  یم  تکرح  وا  باکر  رد  یمالـسا  ياهتیـصخش  زا 
.دوش وا  تکرح  شرتسگ  ببس  دتفیب و  هیکز  سفن  ناراداوه  تسد  هب  ادابم  ات  درک (4) لقتنم  دادغب  هب  هفوک  زا  ار  یتلود 

وا هارمه  يولع  ناروشحلـس  زا  رفن   250 تکرح ، زاغآ  رد  دـیدرگ (5). زاغآ  يرجه  بجر 145  هام  رد  هیکز  سفن  دـمحم  جورخ 
تخادنا (7). نادنز  هب  هدرک  لزع  ار  نامثع  نب  حایر  هنیدم  رادنامرف  دش (6)و  هریچ  هنیدم  رب  كدنا  هورگ  نیا  اب  هک  دندوب 

تعیب هیکز  سفن  دمحم  اب  ( دیهـش دـیز  نارـسپ   ) ییحی نیـسح و  )و  رفعج نب  هّللا  دـبع  ياه  هون  ) حـلاص دـیزی و  ، نسح : مشاه ینب  زا 
تسا تفگـش  ياج  رایـسب  : تفگ یم  روصنم  هک  دنا  هدروآ.دش  نیگهودنا  رایـسب  هیکز  سفن  هب  نانآ  نتـسویپ  زا  روصنم  دندرک و 

هب ، دوب هداد  ماجنا  دیهـش  دیز  اب  هکنانچمه  ار  شا  هزانج  میتشک و  ار  ناشردپ  لتاق  هک  ام  ، دنا هدرک  جورخ  ام  رب  زین  دیز  نارـسپ  هک 
جورخ ام  هیلع  مه  دیز  نارسپ  کنیا  میدز و  شتآ  ارنآ  سپس  میدز و  راد 
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دنا (1). هدرک 

دالوا زا  هکنیا  رگید  ، دـنک ماـیق  ریـشمش  اـب  نارگمتـس  ربارب  رد  هکنیا  یکی  : دـنناد یم  یـساسا  طرـش  ار  زیچ  ود  ماـما  رد  اـه  يدـیز 
.دنراذگ یمن  نیسح  ماما  نادنزرف  نسح و  ماما  نادنزرف  نیب  یقرف  رگید  دشاب ، (س) ارهز همطاف  لسن  زا  (ع)و  یلع ترضح 

هلمج زا  درک (2). دازآ  ار  ناینادـنز  همه  تفر و  هنیدـم  نادـنز  هـب  ، درک لزع  ار  هنیدـم  رادـنامرف  ، هـیکز سفن  دـمحم  هـک  یماـگنه 
دوب (3). يرسق  دلاخ  نب  دمحم  دش  دازآ  وا  تسد  هب  هک  یناینادنز 

: تخادرپ نابصنم  بحاص  بصن  لزع و  هب  تفای  لماک  طلست  هنیدم  رب  هیکز  سفن  نوچ 

هنیدم تواضق  هب  ار  یجرزخ  بلطملا  دـبع  نب  زیزعلا  دـبع  ؛ درک بصن  هنیدـم  يرادـنامرف  هب  ار  ریبز  نب  بلاط  نب  دـمحم  نب  نامثع 
تـسایر هب  ار  نمحرلا  دبع  نب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  ؛ درک نییعت  هنیدـم  سیلپ  تسایر  هب  ار  رمع  نب  هّللا  دـبع  نب  نامثع  ، دومن بوصنم 

دومن (5). نییعت  هناخ  هحلسا  تسایر  هب  ار  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  درک (4)؛و  بصن  ایاطع  ناوید 

یم قیوشت  مکاـح  میژر  ربارب  رد  جورخ  يارب  ار  وا  ، درک تعیب  هیکز  سفن  اـب  هک  دـندوب  یهورگ  نیتـسخن  ءزج  صاخـشا  نیا  همه 
.تفای رارقتسا  هنیدم  یماظتنا  یماظن و  عضو  ناس  نیدب  دندرک و 

.دوب فورعم  تغالب  تحاصف و  هب  يروالد  تعاجش و  زا  هتشذگ  ، هیکز سفن  دمحم 

نمض رد  هک  ، درک داریا  غیلب  حیـصف و  رایـسب  يا  هبطخ  ، هتفر یبنلادجـسم  هب  دش  غراف  تارادا  ياسؤر  بصن  لزع و  زا  هکنآ  زا  سپ 
: تفگ نینچ  ، ادخ دمح  زا  سپ  نآ 

وا.دشاب هدیشوپ  امش  رب  هک  تسین  يزیچ  رفعج ، وبا  روصنم  ، رـشب ادخ و  نمـشد  ، رگمتـس درم  نیا  ياهتنایخ  اهتیانج و  ، مدرم يا  ناه 
گنج مالعا  دنوادخ  اب  دزاس و  یم  زبس  خاک  دوخ  يارب  ، همظعم هبعک  ندرمـش  کچوک  يارب  ، ادخ هناخ  رانک  رد  همظعم و  هکم  رد 
نایادخ يادخ  ار  دوخ  ،و  داد یمرس  یلعالا  مکبر  انا  يادن  وا  هک  تخاس  نوگنرـس  یماگنه  ار  نوعرف  دنوادخ  هک  دینادب.دنک  یم 

، رگمتس نیا  ندرک  نوگنرس  يارب  ، مایق کنیا  مدرم  يا  ناه.درک  یم  دادملق 

ص:126

يربط ج 7 ص 604 خیرات  ( - 1 - 1
نیبلاطلا ص 262 لتاقم  ( - 2 - 2

قئادحلا ج 3 ص 238 نویعلا و  ریثا ج 5 ص 197 و  نبا  لماک  ( - 3 - 3
يربط ج 7 ص 559 خیرات  ( - 4 - 4

نیبلاطلا ص 283 لتاقم  ( - 5 - 5
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مایق هتـسیاش  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  همه  زا  شیب  تسا و  ناملـسم  درفره  هفیظو  ، رگنایغط نیا  تسد  زا  ادـخ  نید  نتخاس  اهر  و 
هداد ناـما  وـت  هـک  ارنانآ.دــندومن  مارح  ارت  ياــه  لــالح  دندرمــش و  لــالح  ارت  ياــه  مارح  ناــنیا  ، ادنوادخ.دنتــسه وا  ربارب  رد 

زا رفنکی  ،و  امرف دودـحم  ار  نارگمتـس  نیا  تلهم  ، اراگدرورپ.دـنداد ناما  ، يدوب هداد  ناشمیب  وت  هک  ارنانآ  دـندرک و  ناساره  ، يدوب
.مدرم يا.امرف  دوبان  راگزور  هحفص  زا  ار  اهنآ  راثآ  ،و  راذگن هدنز  ار  اهنآ 

هب.مدـیزگرب تکرح  نیا  هب  ار  امـش  متفای و  مایق  نیا  هتـسیاش  ار  امـش  هکلب.مشاب  هدرک  مایق  نآ  يارب  هک  متفاین  دـنمورین  ار  امـش  نم 
تسه هدننک  تعیب  زین  ارم  ، تسه يا  هدنتسرپ  ار  ادخ  هک  يدابآ  رهش و  ره  رد  هک  مدرک  زاغآ  ار  تکرح  نیا  یماگنه  ، دنگوس ادخ 

.(1)

یهاپـس هک  دـیدن  تحلـصم  زاغآ  رد  وا  ، دیـسر روصنم  هب  نآ  ربخ  نوچ  دـندرک و  تعیب  وا  اب  هنیدـم  مدرم  همه  هبطخ  نایاپ  زا  سپ 
نیمه هب.دبای  تسد  حلص  هب  ینامیپ  اب  هداد و  نایاپ  هبتاکم  اب  ار  مایق  نکمم  دح  ات  تساوخ  یم  هکلب  دنک  یـشکرکشل  ، هدرک هدامآ 

.دش لدبودر  يددعتم  ياه  همان  تفای و  قنور  تابتاکم  رازاب  تهج 

: تشون نینچ  دوخ  همان  نیتسخن  رد  روصنم 

دوخ هشیپ  ار  داسف  نیمز  رد  دـننک و  راکیپ  شربمایپ  ادـخ و  اـب  هک  یناـسک  رفیک  : هّللا دـبع  نب  دـمحم  هب  ناـنمؤم  ریما  ، ادـخ هدـنب  زا 
رگا دنوش (2). دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  ای  دوش و  هدیرب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  ، دـنوش هتخیوآ  راد  هب  ای  ، دـنوش هتـشک  هک  تسنیا  ، دـنزاس

ناردارب نادنزرف و  همه  وت و  هب  ، یتسه وا  ربمایپ  ادخ و  ناما  رد  ، يدرگزاب دوخ  نایصع  زا  يوش  ریگتـسد  هکنآ  زا  شیپ  ینک و  هبوت 
یم ناربج  ، دشاب هدیـسر  بیـسآ  ناشلام  نوخ و  رد  وت  تیب  لها  هب  هچنآ  و.تسا  ناما  رد  ناشلام  ناج و  ؛ مهد یم  ناما  تنادـناخ  و 

هوکشاب و ارت  ینک  باختنا  ار  يرهشره  مزاس و  یم  اور  یشاب  هتـشاد  يا  هتـساوخره  مهد و  یم  هیطع  وت  هب  مهرد  رازه  رازه  منک و 
تـسد وت  هب  ای  ، دـنا هداد  هانپ  ارت  هک  نانآ  مراذـگ  یم  دازآ  تا  هداوناخ  ياضعا  اب  ارت  دـمآو  تفر  مزاس و  یم  هناور  اجنآ  هب  لالج 

ضرعتم یـسک  هجوچیه  هب  مهد  یم  روتـسد  مراذگ و  یم  ناشدازآ  ، دـنا هدوب  رثؤم  وت  جورخ  رد  يا  هلیـسوره  هب  ای  ، دـنا هداد  تعیب 
.دوشن اهنآ 

ص:127

يربط ج 7 ص 558 خیرات  ریثا ج 5 ص 197 و  نبا  لماک  ( - 1 - 1
َعَّطَُقت ْوَأ  اُوبَّلَُـصی  ْوَأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداـ�سَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َُهلوُسَر َو  ّللا َو 

�
َه َنُوبِراـ�ُحی  َنیِذَّلا  ُءا�زَج  اـ�مَّنِإ  هیآ 33 : ، هدـئام هروس  ( - 2 - 2

.ٍف�الِخ ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیِْدیَأ َو 
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یبتک همان  ناما  ام  زا  یهاوخب  هک  ار  سکره  ، وت مان  هب  ات  ، تسرفب ام  شیپ  ار  یـسک  ، ینک ادـیپ  يرتشیب  نانیمطا  هک  یهاوخ  یم  رگا 
مالّسلا (1). و.ددرگ  مارآ  تلد  ات  دیامن  تفایرد 

خـساپ رد  تفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ارنآ  دـش ، علطم  نآ  نومـضم  زا  دیـسر و  هیکز  سفن  دـمحم  تسد  هب  همان  ناما  نیا  هک  یماگنه 
: تشون نینچ 

: روصنم ادخ  هدنب  هب  هّللا  دبع  نب  دمحم  نانمؤم  ریما  ادخ و  هدنب  زا 

يروایب نامیا  هک  دـیاش  ، میناوخ یم  وت  يارب  قح  هب  نوعرف  یـسوم و  ياهناتـساد  زا  هک  میرک  نآرق  ياه  هیآ  تسنیا.میم  ، نیـس ، ءاط
ار اـهنآ  زا  یهورگ.تخاـس  هورگ  هورگ  ار  شمدرم  درک و  ناـیغط  نیمز  رد  نوعرف  هک  یتسار  هب.دـنروایب  ناـمیا  هک  یهورگ  يارب 

هکنانآ رب  میا  هدرک  هدارا  ام.تسا  ناراکهبت  زا  وا  هک  یتسار  هب  ؛ تشاد هگن  هدنز  ار  ناشیاهنز  دیرب و  رس  ار  ناشنارـسپ  ،و  درک نوبز 
هب ، هداد رارق  ناهج  نایاورنامرف  ار  نانآ  ،و  مینادرگ نیمز  يور  ثراو  اوشیپ و  ار  اهنآ  ، هداهن تنم  ، دـنا هدـش  هدرمـش  ناوتان  نیمز  رد 

ناما و زا  منک  یم  داهنشیپ  وت  هب  نم  ! روصنم يا  دندیساره (2). یم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  میهد  ناشن  نانآ  نایهاپـس  ناماه و  نوعرف و 
توعد اـم  ماـن  هب  ار  مدرم  امـش.تسام  نآ  زا  قح  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  وت  يا و  هتـشاد  داهنـشیپ  نم  هب  وـت  هک  ار  هچنآ  هماـن  ناـما 

هک دیهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  امش  ، دوب ادخ  يوس  زا  بوصنم  قح و  ماما  (ع) یلع ام  ردپ.دیدرک  جورخ  ام  نایعیش  اب  دیدرک و 
)و هدش دازآ  ناریسا  ) ءاقلط : زا هن  ام  هک  دوبن  هتسیاش  ام  ردپ  زج  هب  ماقم  نیا  يارب  یسک  هک  یناد  یم  بوخ  وت  ؟ دیوشب ام  ردپ  ثراو 

... میتسه (4) ( ناگنیزوب ) هدرق زا  هن  )و  ربمایپ نابز  هب  ناگدش  تنعل  انعل (3)( زا  هن  )و  هدش دازآ  ياهدرب  ) ءاقتع زا  هن 

گنج هب  توـعد  ارنآ  ناـخروم  زا  یخرب  ور  نیازا.تسا  هماندـیدهت  دـشاب  هماـن  ناـما  هکنآ  زا  شیب  هیکز  سفن  هماـن  هک  تسادـیپ 
دشاب (5). حلص  هب  توعد  هکنآ  زا  شیپ  ، دنا هتسناد 

ص:128

قئادحلا ج 3 ص 341 نویعلا و  گرب 164، هیدرولا ج 1  قئادحلا  ( - 1 - 1
ِضْرَْألا ِیف  �الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  خلا   ، َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  �یـسُوم َو  ِإَبَن  ْنِم  َْکیَلَع  اُوْلتَن  ِنِیبُْملا  ِبا�تِْکلا  ُتا�یآ  َْکِلت  مسط  ( - 2 - 2

َنیِذَّلا یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َنیِدِـسْفُْملا َو  َنِم  َنا�ک  ُهَّنِإ  ْمُهَءا�ِسن  ِییْحَتْـسَی  ْمُهَءا�ْنبَأ َو  ُحِّبَذـُی  ْمُْهنِم  ًهَِفئا�ط  ُفِعْـضَتْسَی  ًاعَیِـش  ا�هَلْهَأ  َلَـعَج  َو 
ياه 6-1 هیآ  ، صصق هروس  َنِیثِرا�ْولا ، ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا 

مالـــسا خـــیرات  رد  هــک  دوــب  هدرک  نــعل  ار  طـــیحم  یبا  نــب  هــتبقع  دـــننام  هــیما  ینب  زا  يا  هتـــسد  مالـــسا  ربماـــیپ  - *( - 3
" نامجرتم " .دنفورعم " ءانعل " مانب

گرب 165 هیدرولا ج 1  قئادحلا  ( - 3 - 4
لوالا ص 78 یسابعلا  رصعلا  ( - 4 - 5
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.دش گنج  هدامآ  ، هدروآ مهارف  ار  یهوبنا  رکشل  روصنم  ، همان نیا  خساپ  رد 

هک داد  روتـسد  وا  هب  درک و  باختنا  هکم  يرادنامرف  هب  ار  ( رفعج نب  هّللا  دبع  هون  ) هیواعم نب  نسح  ، هنیدم طلـست  زا  سپ  هیکز  سفن 
زا هّللا  دیبع  نب  سابع  هکم  رادنامرف  یلو  ، درک تمیزع  هکم  تمـس  هب  نسح  دنک (1). نوریب  ار  روصنم  رادـنامرف  ، هتفر هکم  يوس  هب 

همان سپس.درک  تماقا  اجنآ  رد  یهاتوک  تدم  دش و  يرادنامرف  دراو  روز  هب  تخادرپ و  دربن  هب  وا  اب  نسح.دز  زاب  رس  ندش  میلست 
.ددنویپب وا  هب  هتفر  هنیدم  هب  دوب  هتساوخ  وا  زا  هک  درک  تفایرد  هیکز  سفن  زا  يا 

زین قشمد  هب  ار  دوخ  توعد  هک  دـمآرب  ددـصرد  هنیدـم ، نیـشیپ  رادـنامرف  ، يرـسق دـلاخ  نب  دـمحم  داهنـشیپ  هب  هیکز  سفن  دـمحم 
.دناسرب

تهج نیدب.دنارتسگب  ماد  وا  يارب  یتسود  سابل  رد  تساوخ  یم  ، دوب هداد  تاجن  نادنز  زا  ار  وا  هیکز  سفن  هک  دلاخ  نب  دمحم  اما 
هیکز سفن  دـمحم.دنهدب  رـشن  ناماس  نآ  رد  ارت  توعد  ات  تسرفب  ماش  بناج  هب  مازر  نم  مالغ  اب  ار  هّللا  دـبع  نب  یـسوم  : تفگ وا 

يا همان  هلیـسونیدب  ، هدز گنرین  وا  هب  دـلاخ  نب  دـمحم  هک  دـش  هجوتم  یلو  درک  ماش  هناور  ار  رفن  ود  نآ  تفریذـپ و  ار  وا  داهنـشیپ 
مازر ، دندیسر ماش  هب  یتقو.درک  ینادنز  ماشه  نبا  راد  شقباس ، نادنز  رد  هدرک  ریگتسد  ار  وا  ور  نیازا.تسا  هداتـسرف  روصنم  يارب 

داد (2). حرش  هیکز  سفن  هب  ار  ارجام  تشگزاب و  یسوم  تفر و  روصنم  شیپ  هب  هرسکی 

.دوب هدش  رید  رگید  یلو  دش  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  نادنز  رد  دلاخ  نب  دمحم 

یم نوچ  یلو  ، دـنک یهارمه  ار  رکـشل  اصخـش  تفرگ  میمـصت  دـش  هاگآ  هیکز  سفن  راک  عیرـس  تفرـشیپ  زا  روصنم  هک  یماـگنه 
یسوم نب  یسیع  دوخ  دهعیلو  دنامب و  تختیاپ  رد  نیاربانب  ،و  دوب كانمیب  وا  جورخ  زا  ، تسا قارع  رد  هیکز  سفن  ردارب  هک  تسناد 

هب شدـهعیلو  باختنا  ببـس  هک  دـنا  هتفگ  دوش (3). هنیدـم  راپـسهر  اـه  یـسابع  زا  یهاپـس  اـب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـناوخارف و  ار 
دوش و صالخ  وا  رش  زا  مه  ات  دوش  هتشک  دربن  نیا  رد  وا  هک  تساوخ  یم  تشادن و  یشوخ  لد  يو  زا  هک  دوب  نیا  هاپس  یهدنامرف 

: تفگ نارضاح  هب  داتفا  هار  هنیدم  فرط  هب  یسوم  نب  یسیع  نوچ.دوش  زاب  يدهعتیالو  هب  ، يدهم شرسپ  شنیزگ  يارب  هار  مه 
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یگمه هک  يرفن (2) رازه  راهچ  رکـشل  کی  یهدنامرف  هب  ار  هبطحق  نب  دیمح  سپـس  تسا (1). مالسا  حالص  دنوش  هتـشک  مادکره 
.داتسرف اهنآ  يرای  هب  هتشامگرب  دندوب (3) ناسارخ  زا 

رفح یقدـنخ  هنیدـم  فارطا  رد  (، (ص مرکا ربمایپ  زا  يوریپ  هب  ، دـش هاگآ  رکـشل  ود  نیا  تکرح  زا  هیکز  سفن  دـمحم  هک  یماگنه 
دنک (4). تمواقم  یسابع  هاپس  ربارب  رد  دناوتب  ات  درک 

.دوب هدش  تشحو  راچد  ( یسابع ) نایرکشل دادعت  زا  ارهاظ  يو 

رـس ار  ( نیـشیپ رادـنامرف  ) نامثع نب  حایر  ، دوب سیلپ  سیئر  هک  میهاربا  دـندرک و  اهر  ار  اهینادـنز  ، هتفر نادـنز  هب  هیکز  سفن  ناوریپ 
شالت زا  سپ  میهاربا  دوب و  هدش  یفخم  یلحم  رد  هتـسب و  لخاد  زا  ار  نادنز  برد  وا  یلو  دش  دلاخ  نب  دمحم  هجوتم  سپـس  ، دیرب

تفاین (5). تسد  وا  هب  ناوارف 

دنتفاتش (6). هنیدم  يوس  هب  دنتسویپ و  یسیع  رکشل  هب  زین  مشاه  ینب  زا  یهورگ 

ناما ، هدرک توعد  میلـست  تعاطا و  هب  ار  وا  خساپ  رد  زین  وا  داتـسرف و  هیکز  سفن  دمحم  هب  هتـشون  يا  همان  ناما  یـسوم  نب  یـسیع 
.دندش دربن  هدامآ  دندیسرن  يزیمآ  تملاسم  حلص و  نامیپ  هب  نوچ  داتسرف و  همان 

هکنیا ات  دندش (7) رو  هلمح  رهـش  يوس  هب  دوب  هدش  هدیـشوپ  دوخهالک  هرز و  اب  ناشندب  رـسارس  هک  ینازادناریت  اب  هبطحق  نب  دیمح 
بارخ ار  راوید  هاگنآ.دـندرک  تقفاوم  راوید  ندرک  بارخ  هب  هتخادرپ  ترواـشم  هب  یـسیع  اـب  دیمح.دندیـسر  رهـش  راوید  تشپ  هب 

.دنتفرگ رارق  مه  يور  رد  يور  هاپس  ود  ات  دندرک  رپ  ار  قدنخ  زا  یتمسق  هدرک ،

تـشاد رارق  دـیز  نب  نسح  روصنم  رکـشل  شیپاشیپ  رد  )و  رفعج نب  هّللا  دـبع  هون  ) هیواعم نب  دـیزی  ، هیکز سفن  رکـشل  شیپاـشیپ  رد 
.تفرگرد ناشنایم  رد  یتخس  گنج  هاگنآ  .(8)

رارق يا  هپت  زارف  رب  دـش و  رهـش  دراو  یـسوم  نب  یـسیع.دروخ  تسکـش  هیواعم  نب  دـیزی  يرادرـس  هب  هیکز  سفن  يودرا  نازاتـشیپ 
نینچ هیکز  سفن  فوفص  رد  نتخادنا  فالتخا  يارب  تفرگ و 
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: تفگ

رد سکره.تسا  ناما  رد  دریگب  رارق  ام  مچرپ  ریز  رد  ددـنویپب و  اـم  هب  سکره.تسا  مارح  اـم  رب  امـش  نوخ  ، هنیدـم مدرم  يا  ، ناـه
ار وا  فرطره  زا  مدرم  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  نانخس  ... تسا (1) ناما  رد  ددنبب  شدوخ  يور  هب  ار  شا  هناخ  رد  دنیـشنب و  شا  هناخ 

.دندیدنخ وا  ناما  رب  دنتفرگ و  ازهتسا  شحف و  داب  هب 

هب هاتوک  تدـم  نآ  رد  دنتـشادن و  یـشوخ  لد  اه  یـسابع  تفالخ  زا  مدرم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  عطاق  عیرـس و  شنکاو  نیا 
.دندوب هدش  هدرزآ  لولم و  اهنآ  زا  یفاک  ردق 

نب نامیلس  زا  هک  يرصق  رد  اجنآ  رد  دمآ و  فرج  هب  تارف  نطب  هار  زا  دوخ  ریسم  رد  یسوم  نب  یسیع  هک  دنک  یم  تیاور  ینئادم 
.درک لوزن  دوب  هدنام  ياج  هب  کلملا  دبع 

.دوب.ه ناضمر 145  كرابم  هام  مهدزاود  دادماب  رد  ، رصق نآ  رد  یسیع  لوزن 

كرابم هام  ات  دزادـنیب  ریخأت  هب  ار  گنج  يزور  دـنچ  تشاد  میمـصت  هکلب  ، دـنک گـنج  ناـضمر  هاـم  رد  هک  تساوخ  یمن  یـسیع 
دنراوتـسا نم  تعیب  رب  ناسارخ  مدرم  : دیوگ یم  هیکز  سفن  هک  دنتفگ  وا  هب  یلو.دنک  زاغآ  ار  گنج  رطف  دیع  زا  دعب  دوش و  يرپس 

دزادنا ولج  ار  گنج  ددرگرب و  دوخ  میمـصت  زا  یـسیع  هک  دش  بجوم  شرازگ  نیا.تسا  هدرک  تعیب  نم  اب  زین  هبطحق  نب  دیمح  و 
.(2)

دوب يدیبز  رفعج  نب  میهاربا  تخات  بسا  هیکز  سفن  نارای  زا  هک  یسک  نیتسخن  ، دنتـسارآ فص  مه  ربارب  رد  هاپـس  ود  هک  یماگنه 
دش (3). هتشک  اجرد  داتفا و  نیمز  هب  درک و  مر  شبسا  هک 

دجسم رد  هیکز  سفن  لاح  نیا  رد  و  تفرگرد ، یتخس  گنج.دنوش  رو  هلمح  ، هتفای تراسج  یسیع  هاپس  هک  دش  بجوم  هثداح  نیا 
دش (4). گنج  دراو  اصخش  ، دش غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  دوب و  زامن  لوغشم 

نیمه اب  یلو  ، كدنا رایسب  اهنآ  ربارب  رد  هیکز  هاپس  دوب و  دنمورین  رایسب  نمـشد  ، دوبن سایق  لباق  هیکز  سفن  هاپـس  اب  نمـشد  يورین 
داتفه زا  شیب  هلمح  کی  رد  هک  يروطب  ، دنتـشاداو تفگـش  هب  ار  همه  هک  دنداد  ناشن  يزابناج  يراکادـف و  نانچنآ  كدـنا  دادـعت 

ناروآ مان  زا  رفن 
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ایآ.ناسارخ مدرم  يا  :" تفگ هداد  رارق  بطاخم  ار  اه  یناسارخ  ، هیکز سفن  دـمحم  هاگنآ  دنتخادنا (1). تلذم  كاخ  هب  ار  نمـشد 
هک دندش  ادج  یسیع  يودرا  زا  اه  یناسارخ  زا  یهورگ  نایب  نیا  لابند  هب  "؟ دیداد حیجرت  ربمایپ  دنزرف  رب  ار  رانید  مهرد و  زین  امش 

دینادرگرب (2). ار  اهنآ  هبطحق  نب  دیمح  یلو  ، دندنویپب هیکز  سفن  هب 

هب قدنخ  رفح  هجیتنرد.دننک  رارف  هدرک  روبع  نآ  زا  دنناوتن  دمحم  باحـصا  ات  درک  رتقیمع  ارنآ  ، هدش قدنخ  دراو  نیـصح  نب  ریثک 
رگید ؛ دـش عطق  نوریب  اب  طابترا  هنوگره  دـندمآرد و  نمـشد  هرـصاحم  هب  رهـش  لخاد  رد  شنارای  اریز  ، دـش ماـمت  هیکز  سفن  ررض 

هرصاحم نیا  رد  زین  هنیدم  یماظنریغ  دارفا  دندش و  فلت  یگنـسرگ  زا  هیکز  سفن  هاپـس  رتشیب.دناسرب  يرای  اهنآ  هب  تسناوتن  یـسک 
دمحم دندمآرد (3). اپ  زا  یگنج  نادرم  همه  ، دنک تیامح  دمحم  زا  هک  دـنامن  هنیدـم  رد  یـسک  رگید.دـندرپس  ناج  یگنـسرگ  زا 

هک تفاین  ار  یسک  یلو  تفر  عجشا  لیذه و  ، هرازف ياه  هلیبق  ،و  نیـصارخ دجـسم  ، رازاب ، بابذ هلحم  هب  ورین  بذج  يارب  هیکز  سفن 
نم : تفگ تخاس و  بطاخم  ار  هنیدم  مدرم  يایاقب  دش ، دیمون  یماظن  تردق  بسک  زا  هک  یماگنه  يو  دهد (4). يرای  ار  وا  دناوتب 

رد دهاوخ  یم  سکره  دنک و  مادقا  ، دهد تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  شدوخ  هک  دراد  تردـق  سکره  ، متـشادرب امـش  زا  ار  دوخ  تعیب 
دنامن (5). وا  نوماریپ  یسک  رامش  تشگنا  يدادعت  زج  هب.دنامب  ، دنک تمواقم  اجنیا 

وا اب  هّللا  دیبع  نب  هّللا  دبع  رتخد  ءامـسا  مان  هب  ینز  هک  دوب  نیا  هیکز  سفن  نارای  ندش  هدـنکارپ  لماوع  زا  یکی  : دـسیون یم  یبوقعی 
نازیوآ يدجسم  هرانم  رب  ارنآ  هک  داد  يرماع  بیجم  شمالغ  هب  ار  شهایس  يرـسور  تفرگ ، الاب  گنج  راک  نوچ  ، تشاد ینمـشد 

زارف رب  ار  هایس  مچرپ  مدرم  هک  یماگنه  دندش (6) هنیدم  دراو  ناشوپهایس  ، رارف ، رارق هک  دروآرب  دایرف  هنیدم  رازاب  هچوک و  رد  هدرک 
دندش (7). هدنکارپ  هیکز  سفن  فارطا  زا  هدرک  رواب  ار  وا  نخس  ، دندید دجسم 
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رد هک  ار  یقودنـص  تفر و  شلزنم  هب  درک  ساسحا  دوخ  یمدق  دنچ  رد  يدج و  تروصب  ار  رطخ  هک  یماگنه  هیکز  سفن  دـمحم 
هانگ یب  مدرم  دتفین و  نمـشد  تسد  هب  ات  دینازوس  دوب  ناگدننک  توعد  ناگدنیامن و  ناگدـننک و  تعیب  نارای و  یماسا  تسیل  نآ 

دنوشن (1). كاله  اهنآ  تسد  هب 

یتح هک  تشاذگن  ياج  هب  دوخ  زا  يرثا  هک  دوب  وا  هدنزرا  لمع  نیمه  هیکز  سفن  هب  دمحم  ندش  هدیمان  ببـس  هک  دوش  یم  هتفگ 
.دنهد رارق  رازآ  دروم  ، هدرک یئاسانش  دنناوتب  ار  رفنکی 

دیرغ و یم  نایژ  يریـش  نوچ  داد و  یم  همادا  ار  گنج  ریگیپ  شالت  اب  یلو  تشادـن  يزوریپ  دـیما  هجوچیه  هب  هیکز  سفن  هکنیا  اب 
یمن اه  هشپ  زا  زگره  ریـش  :" تفگ یم  دوخ  ياهزجر  نمـض  رد  تخاس (2)و  یم  خزود  هناور  ار  اـهنآ  درک و  یم  هلمح  نمـشد  هب 

." دساره (3)

نایعیـش زا  رپ  ناسارخ  اریز  دوب  هدشن  عطق  شدیما  قارع  ناسارخ و  زا  زونه  یلو  دوب  هدرک  عطق  هنیدـم  مدرم  زا  ار  شدامتعا  دـمحم 
نوچ تشاد  لد  رد  ییاهدـیما  زین  ماش  زا.درک  یم  شالت  وا  هب  کمک  بلج  يارب  دوب و  قارع  رد  میهاربا  شردارب  دوب و  تیب  لـها 

.دندیزرو یم  تفلاخم  سابع  ینب  اب  زین  ماش  مدرم 

ار دوخ  هایـس  ياـه  هماـج  ناـسارخ  قارع و  ماـش ، مدرم  :" تفگ دوخ  ناوریپ  هب  يزور  ، هیکز سفن  دـمحم  هک  دـسیون  یم  ریثـک  نبا 
." دنا (5) هدرک  نت  هب  دیفس  هماج  هدروآرد (4)

نبا شیافو  اب  رای  نیرخآ  دـندمآرد و  اپ  زا  همه  شا  هنیدـم  ناروای  ، تخادـنا هلـصاف  هنیدـم  زا  جراخ  ياـهکمک  وا و  ناـیم  قدـنخ 
دوب صخشم  رباربان  گنج  نیا  هجیتن  نوچ  دتسیاب و  وجگنج  رازه  راهچ  ربارب  رد  هنتکی  دش  راچان  وا  هاگنآ  ، دیسر لتق  هب  مه  ریضخ 

هب ار  يدایز  دادـعت  داد و  ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قوف  تعاجـش  ،و  تشگزاب نادـیم  هب  درک و  تداهـش  لـسغ  ، هتفر ناورم  هناـخ  هب 
.دمآرد ياپ  زا  شا  هنیس  هب  يا  هزین  تباصا  اب  هداد  تسد  زا  ار  تمواقم  بات  ماجنارس  تخادنا و  تلذ  كاخ 

ص:133

تایفولاب ج 3 ص 298 یفاولا  ( - 1 - 1
بلاطلا ص 91 هدمع  ( - 2 - 2

بابذلا نم  یشخی  تیللا ال  بالغلا و  یلع  ولعلا  یفراع  ال  - *( - 3
" نامجرتم " .دوب اه  يدیز  راعش  دیفس  هماج  سابع و  ینب  راعش  هایس  هماج  - **( - 4

،ج 10 ص 88 هیاهنلا هیادبلا و  ( - 3 - 5
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هیکز سفن  هب  وا  ینطاب  لیم  لیلد  هب  دـیاش  دـیمح  نخـس  نیا  دیـشکن (1)" ار  وا  ، دیـشکن ار  وا  " هک دروآرب  گناب  هبطحق  نب  دـیمح 
.تسا هدوب (2) (ص) ربمایپ تیب  لها  راداوه  نطاب  رد  دوب و  هداد  گنج  نیا  هب  نت  يراچان  يور  زا  الامتحا  هک  ، هدوب

فورعم ، ینغور ياهگنس  رانک  رد  يرجه  لاس 145  ناضمر  هام  مهدراهچ  هبنـشود  زور  رد  زادگناج  هثداح  شارخلد و  هعجاف  نیا 
شنت زا  ار  شرـس  هاگنآ  ، داد نایاپ  هیکز  سفن  یگدنز  هب  اصخـش  هبطحق  نب  دیمح  هک  دنا  هدروآ  داتفا (3). قافتا  تیزلا  راـجحا  هب 

دش لثمتم  يراعشا  هب  دنداهن ، نیمز  رب  روصنم  ربارب  رد  ار  هیکز  سفن  هدیرب  رس  هک  یماگنه  داتسرف (4). روصنم  شیپ  هب  هدرک  ادج 
دهد یم  داب  هب  ار  ناسنا  رـس  تفالخ  سوه  هک  یتسنادـن  يدرورپ و  رـس  رد  تفالخ  ریرـس  رب  هیکت  سوه  :" تسا نینچ  شدافم  هک 

." (5)

هیکز سفن  ناراداوه  بیقعت  هب  سپس.دننادرگب  اه  يدابآ  اهرهش و  رد  ، هداد رارق  یقبط  رد  ار  هیکز  سفن  رس  هک  داد  روتسد  روصنم 
تخادرپ (6).

.تشاد لاس  ندش 45  هتشک  ماگنه  هب  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 100  رد  هیکز  سفن 

.دیدرگ نفد  عیقب  ناتسربق  رد  ، هنیدم رد  هیکز  سفن  هزانج 

ار شردارب  ندش  هتـشک  ربخ  تفر و  ربنم  هب  میهاربا  دیـسر ، میهاربا  شردارب  هب  هرـصب  رد  ، هیکز سفن  ندش  هتـشک  ربخ  هک  یماگنه 
: تفگ نینچ  لیذ  راعشا  هب  لثمت  اب  درک و  مالعا 

هدرک لمحت  ار  یگرزب  تبیصم  ، دوش راچد  وت  نوچ  يردارب  تبیصم  هب  سکره  ، ثداوحرپ ناهج  نیا  رد  ، ناراوسکباچ نیرتهب  يا  "
اهنآ زا  نم  هک  دناد  یم  ادخ  "" .تسا

ص:134

نیبلاطلا ص 270 لتاقم  ( - 1 - 1
تفاـیرد شدوخ  ار  وا  نتـشک  هزیاـج  دـناوتب  اـت  دریذـپ  ماـجنا  وا  دوخ  تسد  هب  هیکز  سفن  لـتق  هک  دوب  نیا  يارب  دـیاش  و  - *( - 2

" نامجرتم " .تسا دوجوم  اعدم  نیا  رب  یخیرات  عبانم  رد  يرامشیب  نیارق  هچنانچ.دنک 
هیاهنلا ج 10 ص 89 هیادبلا و  هیولعلا ص 7 و  هلسلسلا  رس  ( - 2 - 3

يربط ج 7 ص 595 خیرات  ( - 3 - 4
عماطملا لاجرلا  قانعا  عطقی  امنا  عیرت و  نا  یلیلب  تعمط  رعش : نتم  تایفولاب ج 3 ص 298  یفاولا  ( - 4 - 5

بهذلا ج جورم  (- 8  ) قئادحلا ج 3 ص 345 نویعلا و  (- 7  ) هیولعلا ص 7 هلسلسلا  رس  (- 6  ) هیاهنلا ج 10 ص 90 هیادبلا و  ( - 5 - 6
رشبلا ج 2 ص 6 رابخا  یف  رصتخملا  (- 9  ) 3 ص 307
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اهنت ار  وا  زگره  نم  ، نم ترفاسم  زا  سپ  رگم  دنتـشکن  ار  وا  "" .مدادـن هار  لد  هب  زاـبلغد  موق  نآ  زا  ار  يا  همهاو  زگره  مدیـسرتن و 
." منامب (1) هدنز  وا  اب  ای  موش و  هتشک  وا  هارمه  هب  ات  مدش  یمن  ادج  وا  زا  متشاذگ و  یمن 

هام رخاوا  رد  درک و  تماقا  هنیدم  رد  يزور  دنچ  ، هیکز سفن  ناراداوه  نتخاس  نک  هشیر  زا  سپ  ، روصنم دهعیلو  یـسوم  نب  یـسیع 
هیکز سفن  ناراداوه  زا  یـسک  رگا  ات  تشامگ  هنیدم  رب  ار  يدبع  نیـصح  نب  ریثک  دـیدرگ و  هکم  راپـسهر  هرمع  دـصق  هب  ناضمر 

هب روصنم  فرط  زا  عیبر  نب  هّللا  دبع  هاگنآ.تفر  قارع  يوس  هب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  ریثک.دناسرب  لتق  هب  دشاب  هدـنام  هدـنز 
.دش بوصنم  هنیدم  يرادنامرف 

دنزرف.دیـسر لتق  هب  اجنآ  رد  دش و  رـصم  راپـسهر  یلع  شرـسپ  دندش و  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  هیکز  سفن  ياه  هدازردارب  ناردارب و 
رد دـش و  ینادـنز  اـجنآ  رد  تفر و  نمی  هب  نسح  شرگید  دـنزرف.دش  هتـشک  لـباک  رد  تفر و  ناـسارخ  هب  رتشا  هّللا  دـبع  شرگید 
ير هـب  ییحی  شردارب  رگید  تـفر و  هـتیارف  هریزج  هـب  یـسوم  شردارب  دش (2). هتـشک  خـف  رد  یتیاور  هب  انب  ،و  تشذـگرد نادـنز 

رد ؛و  دروآ درگ  دوخ  رود  هب  ار  يریثـک  عمج  تفر و  ( شکارم ) برغم هب  سیردا  شموس  ردارب  تفر و  ملید  هب  اـجنآ  زا  تخیرگ و 
دش (3). مومسم  روصنم  ناگداتسرف  زا  یکی  هلیسو  هب  اجنامه 

ربارب رد  هناحلـسم  گنج  نامز و  توغاط  اـب  هزراـبم  ساـسارب  وا  تکرح  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیکز  سفن  شبنج  یـسررب  زا 
رظن زا  ، دوب شناد  لضف و  هب  هتسارآ  يوقت و  دهز و  اپارس  يدرم  (ع)و  نانمؤم ریما  رابت  زا  همطاف و  دالوا  زا  نوچ  دوب و  متـس  ملظ و 

.دشاب یم  اه  يدیز  ماما  نیموس  ، ییحی دیز و  زا  سپ  دوب و  عمج  وا  رد  تماما  طیارش  همه  هیدیز 

ص:135

نم بلقلا  سجوا  مهتیشخول و  ینا  ملعی  هّللا  اعجف  دقف  ایندلا  یف  کلثمب  عجفی  نم  سراوفلا  ریخ  ای  لزانملا  ابا  راعـشا : نتم  - *( - 1
خیرات (- 2  ) ص 453 یبوقعی ج 2  خـیرات  (- 1  ) اـعم شیعن  وا  اـعیمج  تومن  یتـح  مهل  یخا  ملـسا  مل  هولتقی و  مل  اـعزف  مهل  فوـخ 

يربط ج ص 609
گرب 168 هیدرولا ج 1  قئادحلا  ( - 3 - 2

بهذلا ج 3 ص 308 جورم  ( - 4 - 3
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طاسب ندیچرب  يارب  هکلب  ، دوب هدرکن  مایق  تسایر  بح  هزیگنا  هب  تفالخ و  تموکح و  يارب  هیکز  سفن  هکتسنیا  تسا  ملسم  هچنآ 
دوب (1). هدومن  مادقا  رباربان  دربن  نیا  هب  مالسا  سدقم  نییآ  فارحنا  زا  يریگولج  و  (ص ) ربمایپ تنس  نآرق و  يایحا  ،و  متس ملظ و 

.داد یم  لیکشت  ار  يدیز  ياهشبنج  همه  هیاپ  ، هیدیز ياهرایعم  ینابم و 

ص:136

ياـعدا هلئـسم  یکی  دریگ : رارق  قـیقحت  دروـم  نارگـشهوژپ  طـسوت  دـیاب  هـک  دراد  دوـجو  ماـهبا  ود  هـیکز  سفن  دروـمرد  - *( - 1
" نامجرتم " .تسا قداص  ماما  هب  تبسن  شناراداوه  ضرعت  (ع)و  قداص ماما  فرط  زا  وا  تکرح  ندشن  دییات  رگید  تیودهم و 
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هرصب رد  میهاربا  تکرح 

تعاجـش تماهـش و  هب  ، دـمحم شردارب  نوچمه  زین  میهاربا.تشاد  تماقا  هنیدـم  رد  ، هیکز سفن  دـمحم  ردارب  ، هّللا دـبع  نب  میهاربا 
دـش بجوم  میهاربا  ریگیپ  شالت.تفریذـپ  ار  شتوعد  ، هدرک تعیب  وا  اـب  ، شردارب يوس  زا  توعد  زاربا  ماـگنه  هب  يو.دوب  فورعم 

وا مان  هب  اجنآ  رد  ات  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  میهاربا  شردارب  دمحم.دهد  رارق  دوخ  توعد  کیرـش  ار  وا  ، هدرک دامتعا  وا  هب  دـمحم  هک 
.دننک جورخ  زور  کی  رد  ودره  ات  دیامن  مهارف  ار  توعد  هنیمز  دریگب و  تعیب 

تسناوت یم  دوب و  رتکیدزن  ناسارخ  هب  ، هنیدم هب  تبسن  ایناث  ، دوب نایعیش  زکرم  اجنآ  الوا  هک  دشاب  ببـس  نیا  هب  دیاش  هرـصب  باختنا 
زکرم ، دنتـسناوت یم  ، دندرک یم  جورخ  هرـصب  زا  میهاربا  هنیدم و  زا  دمحم  یتقو  اثلاث  دشاب و  ناسارخ  نایعیـش  دمحم و  یطابترا  لپ 

دنک هلباقم  اهنآ  اب  تساوخ  یم  روصنم  هاگره  نیاربانب.دـننک  هراچیب  فرط  ود  زا  ار  روصنم  ، هدروآرد دوخ  هرـصاحم  هب  ار  تفـالخ 
هب.دـش یم  روصنم  ياهورین  فیعـضت  میـسقت و  بجوم  نیا  دریگب و  راکب  توافتم  ههبج  ود  رد  ار  دوخ  ياهورین  تسیاب  یم  راچان 

.دنک تکرح  هرصب  فرط  هب  میهاربا  هک  دوب  مزال  یماظن  هویش  نیمه  لیلد 

تابتاکم يروضح و  ياهسامت  دش (2)و  هرصب  دراو  ماجنارس  هدرک  تکرح  يرهش  هب  يرهش  زا  راتتسا  لماک  تیاعر  اب  میهاربا (1)
هب نایعیش  زا  يدایز  هورگ  بیترت  نیدب  درک (3). زاغآ  ار  توعد  شردارب  مان  هب  ،و  هدرک عورش  ناماس  نآ  نایعیش  اب  ار  تالسارم  و 

.دهد تاجن  روصنم  رش  زا  ار  اهنآ  هدرک  مایق  یسک  دندرک  یم  وزرآ  دندوب و  یضاران  روصنم  زا  اریز  ، دنتسویپ وا 

.دوب تلع  راهچ  لولعم  رتشیب  روصنم  زا  مدرم  هدوت  ندوب  یضاران 

روصنم دادبتسا  - فلا

روصنم لخب  ب-

ص:137

رد طیارـش  ندـش  مهارف  تلعب  یلو  ، دوش زاغآ  ماگمه  نامز و  کـی  رد  دـمحم  شردارب  هارمه  هک  دوب  رارق  ، میهاربا جورخ  - *( - 1
تاحفـص 6- هب  لیـصفت  يارب.درک  زاغآ  نیعم  دعوم  زا  رتدوز  ، هنالوجع ار  دوخ  مایق  دمحم  ، هیکز سفن  نارادفرط  رارـصا  هنیدـم و 

" نامجرتم " .دوش هعجارم   145
،ج 2 ص 452 یبوقعی خیرات  ( - 1 - 2

رشبلا ج 2 ص 7 رابخا  یف  رصتخملا  ( - 2 - 3

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_137_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_137_3
http://www.ghaemiyeh.com


هایس سابل  ندیشوپ  هب  مدرم  ندرکروبجم  پ-

میژر (1) نافلاخم  لتق  هجنکش و  دیعبت و  سبح و  ت-

رد دندرک و  لابقتـسا  وا  زا  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  زا  يدایز  دادعت  درک  ینلع  ار  دوخ  توعد  دمحم  هک  یماگنه  للع  نیمه  هب 
ذوفن نازیم  هب  ناوت  یم  اج  نیمه  زا  دیسر و  رفن  رازه  راهچ  هب  دوب  هدش  جرد  ناشمان  وا  ناوید  رد  هک  يدارفا  هرامش  یهاتوک  تدم 

درب (2). یپ  اهلد  رد  وا 

شیپ تساوخ  یمن  اعبط  وا.درک  ینلع  ار  دوخ  توعد  ریزگان  ، دش هاگآ  ررقم  دعوم  زا  شیپ  شردارب  جورخ  زا  میهاربا  هک  یماگنه 
جورخ رگا  دیـشیدنا  ، رگید يوس  زا  داد و  جورخ  روتـسد  وا  هب  شردارب  وسکی  زا  یلو.دـنک  جورخ  هدـش  نییعت  تقو  ندیـسرارف  زا 

دربب (3). نیب  زا  ار  شردارب  هدرک  یشکرکشل  هنیدم  هب  روصنم  تسا  نکمم  دنکن 

تفای (4). لاقتنا  ناورم  یبا  هناخ  هب  اجنآ  زا  دوب و  یفخم  هورف  یبا  هناخ  رد  میهاربا 

درب (5). یم  رس  هب  هفوک  رد  دوخ  نایهاپس  زا  یکدنا  دادعت  اب  روصنم  نامز  نیا  رد 

دوب (6). يرجه  ناضمر 145  مود  زور  رد  میهاربا  تکرح  زاغآ  یبوقعی  هتشون  قباطم 

تخاـت و ، دوب بلهم  نب  دـیزی  نب  هیواـعم  نب  نایفـس  يرادـنامرف  تحت  هک  هرـصب  هراـمالاراد  هب  تساراـیب و  ار  دوخ  رکـشل  میهاربا 
وبا یهدـنامرف  هب  يرفن  رازه  هاپـس  کی  دـش  ربخاـب  میهاربا  جورخ  زا  روصنم  هک  یماـگنه.دروآرد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هراـمالاراد 

ودرا هیرورح (8) رد  درک و  ادا  تعامج  اب  ار  زامن  درک و  لزنم  راـصنا  دجـسم  راـنک  رد  میهاربا  درک (7). هرـصب  هناور  صربا  دامح 
دروخ تسکـش  ییورایور  نیتسخن  رد  هک  دـمآ  میهاربا  هاپـس  اب  هلباقم  يارب  ءاضم  میهاربا  يرادرـس  هب  یکچوک  هاپـس  هرـصب  زا.دز 
، تساوخ ناما  میهاربا  زا  هرصب  رادنامرف.دنک  دازآ  ار  اهینادنز  ، هدرک زاب  ار  نادنز  برد  هک  داتسرف  ار  عزف  نب  هریغم  ، میهاربا .(9)

ص:138

یبهذ ج 6 ص 22 مالسالا  خیرات  ( - 1 - 1
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ریثا ج 5 ص 209 نبا  لماک  ( - 5 - 5
یبوقعی ج 2 ص 454 خیرات  ( - 6 - 6

يربط ج 7 ص 635 خیرات  ( - 7 - 7
" نامجرتم " .تسا هداد  خر  اجنآ  رد  جراوخ  هعقاو  هک  قارع  رد  یلحم  ، هیرورح - *( - 8
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دـش هناخزابرـس  هرامالاراد و  دراو  سپـس  درک  ینادـنز  ار  وا  ، وا ياه  هئطوت  زا  يریگـشیپ  يارب  ادـعب  یلو  ، داد ناما  وا  هب  زین  میهاربا 
هب ارنآ  نارـضاح  زا  یخرب.درک  وروریز  ار  هرامالاراد  ریـصح  تفرگ و  ندـیزو  يدـیدش  داب  ، دـش هرامالاراد  دراو  میهاربا  یتقو  .(1)

.دنتفرگ دب  لاف 

فرـصت ار  هرامالاراد  میهاربا  هک  یماگنه  تسـشن (2). هدش  هنوراو  ریـصح  يور  سپـس  ، مینز یمن  دـب  لاف  زگره  ام  : تفگ میهاربا 
هدـنکارپ دـندروخ و  تسکـش  میهاربا  زا  هک  دـندرک  تکرح  هراـمالاراد  فرط  هب  روصنم  نارادـفرط  زا  يرفن  هاپـس 600  کی  ، درک

دندرک (3). ناهنپ  ار  دوخ  یقدنخ  رد  دندش و 

رهـش يرادا  روـما  مـیظنت  هـب  دروآرد و  دوـخ  فرـصت  تـحت  ار  هرـصب  درک و  بوکرـس  ار  فلاـخم  ياـهتکرح  مـیهاربا  هنوگنیدـب 
دیزگرب (4). لاملا  تیب  تسایر  هب  ار  لصاو  یبا  نبا  نایفس  رهش و  یضاق  ناونع  هب  ار  روصنم  نب  سابع.تخادرپ 

ناـیم رد  ارنآ  هک  تفاـی  مهرد  نویلیم (5) کـی  نآ  رد  درک  یم  یگدیـسر  لاـملا  تیب  باـسح  هب  میهاربا  هک  یماـگنه  دـنیوگ  یم 
.دیسر (6) مهرد  رفن 50  کیره  هب  هک  درک  میسقت  شنایهاپس 

مدرم ات  داتسرف  زاوها  هب  الوب  نب  نیـسح  مان  هب  ار  یـصخش  میهاربا  هک  دوب  نیـصح  نب  دمحم  زاوها  رد  روصنم  رادنامرف  مایا  نآ  رد 
.دنک توعد  هیکز  سفن  تعیب  هب  ار  ناتسزوخ 

يو فرـصت  هب  هراـمالاراد  درک و  رارف  زاوها  رادـنامرف  ، زاوها هب  هریغم  دورو  اب.داتـسرف  زاوـها  هب  رفن  اـب 50  ار  عزف  نب  هریغم  هاـگنآ 
رارف اب.دش  زمرهمار  دراو  میهاربا  هداتسرف.دریگب  هدهع  هب  ار  سراف  يرادنامرف  ات  داتـسرف  سراف  هب  ار  دادش  نب  ورمع  سپـس.دمآرد 
یلاو روصنم  فرط  زا  هّللا  دـبع  نب  لیعامـسا  ناـمز  نآ  رد  دـش (7). سراف  دراو  اـت  داد  همادا  ار  دوخ  هار  میهاربا  ، زمرهمار رادـشخب 

، میهاربا فرط  زا  دیدج  رادنامرف  دورو  درجم  هب  هک  دوب  سراف 

ص:139
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ناتـسزوخ و ، سراف مهم  ناتـسا  هس  ناس  نیدب  دش و  میلـست  یتمواقم  نیرتکچوک  نودـب  سراف  ناتـسا  دـش و  نصحتم  يا  هناخ  رد 
تفرگ (1). رارق  میهاربا  نامرف  تحت  هرصب 

تفگ (2): نینچ  شا  هرابرد  نومیم  نب  فیدس  فورعم  رعاش  ، دش طلسم  قطانم  نیا  رب  میهاربا  هک  یماگنه 

هک مراودیما  "." هتسشب هودنا  مغ و  زا  دندوب  نیگهودنا  هراومه  هک  ار  امش  ناتسود  لد  ، هتـسشن امـش  رـس  رب  زورما  تداعـس  يامه  "

". دشابن يربخ  هنیک  ینمشد و  زیتس و  گنج و  زا  رگید  دنیشنورف و  هنتف  شتآ  رگید 

مایق دوخ  تعیب  ساسارب  امـش  "" .دبایب نایاپ  دوش و  يرپس  ، تسا ناتـسرپ  تب  نیناوق  نوچمه  شناربهر  نیناوق  هک  یتلود  مراودیما  "

اهنت ارت  یتخـس  زور  رد  رازن  هلیبق  "" .تسا نسح  ماما  دالوا  امـش  نآ  زا  تفالخ  هک  مینک  یم  مایق  دوخ  تعاطا  هفیظو  هب  ام  دـینک و 
اهنآ نیرتکاـپ  ،و  بسن رظن  زا  یتسه  مدرم  نیرتفیرـش  وت  هک  تسنیا  هن  رگم  "" .تسین ییوربآ  فرـش و  یموق  نینچ  يارب  ، تشاذـگ

لمع (3). رظن  زا  یتسه 

نامرف هب  زین  وا  دنک  روگ  هب  هدنز  دریگب و  ار  فیدس  هک  تشون  دمصلا  دبع  هب  تفشآرب و  دینش  ار  راعـشا  نیا  روصنم  هک  یماگنه 
.درک لمع  روصنم 

هنیدم هب  ار  دوخ  يورین  مظعا  تمـسق  اریز  دهد  ناشن  یـشنکاو  تسناوت  یمن  روصنم  دش  یم  میهاربا  بیـصن  هک  یتاحوتف  ربارب  رد 
.دتسرفب میهاربا  يوس  هب  هک  تشادن  ییورین  رگید  ،و  هتشاد لیسگ 

ورین فارطا  هب  دوب و  هتخادرپ  هدش  هدازآ  قطانم  روما  ریبدت  هب  نینچمه  میهاربا 

ص:140

یبوقعی ج 2 ص 454 خیرات  ( - 1 - 1
يربط ج 7 ص 636 خیرات  ( - 2 - 2

دترت نا  لمانل  انا  نزحلا  مئاد  بحم  داوف  تجاه  نضخ  نم  بعشلا  موی  همامحلا  نا  راعـشا : نتم  دیرفلا ج 5 ص 87  دقعلا  ( - 3 - 3
نا انتعاطب  ضهنت  مکتعیبب  ضهناف  نثو  يدباع  موق  ماکحاک  اهیف  اهتدام  ماکحا  هلود  یضفت  نحالا و  ءانحـشلا و  دعابتلا و  دعب  انتفلا 

ادوع و اویـستنا  اذا  اموی  مهفرکا  تسلا  نمی  يدـل  نکر  ـال  كوملـسا و  نا  دـبئان  دـنع  رازن  نکر  رغـال  نسح  ینب  اـی  مکیف  هفـالخلا 
نردلا نم  ابوث  مهافتا 
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هیکز سفن  شردارب  ندش  هتشک  ربخ  ناضمر (1) زور 17  هب  ات  درک  یم  مازعا  رادنامرف  هدرک  حتف  ار  يدیدج  ياهرهش  داتـسرف  یم 
.درک تفایرد  ار 

همادا دوخ  يورـشیپ  هب  هدش  دیدرت  کش و  راچد  شنایهاپـس  ادابم  ات  درکن  عزف  عزج و  زاربا  ، وا لتق  ربخ  تفایرد  زا  سپ  دنیوگ  یم 
دناـسرب مـیهاربا  شردارب  هـب  ار  وا  راـبخا  هـک  دوـب  هتخاـس  رومأـم  ار  یــسک  دوـخ  هـیکز  سفن  هـک  تـسا  دـقتعم  ریثـک  نبا.دـنهدن 

: تفگ دینش  ار  رد  يادص  میهاربا  هک  یماگنه.تفر  میهاربا  تحارتسا  لحم  هب  دش و  هرصب  دراو  بش  ، دصاق .(2)

ار هیکز  سفن  زادـگناج  هثداح  هاگنآ.دـشاب  ریخ  دـیون  هک  دـنک  ادـخ.راگزور  راوگان  ثداوح  رـش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادـخ 
هک دیـشوک  ، مدرم لاح  تیاعر  يارب  یلو  درک  يرپس  هلاـن  هیرگ و  اـب  رحـس  هب  اـت  ار  بش  ، دـنک لرتنک  ار  شدوخ  تسناوتن  دـینش و 

توغاط هیلع  ار  دوخ  ناما  یب  دربن  ، درک مالعا  ار  ردارب  ندش  هتـشک  ربخ  رطف  دیع  زامن  هبطخ  رد  هکنیا  ات  دهدن  زورب  ار  دوخ  هودـنا 
.داد همادا  نامز 

اب زین  هفینح  وبا  فورعم  هیقف  ، تنـس لها  ناگرزب  زا  دـندرک و  تیامح  وا  زا  تردـق  مامت  اـب  يدـیز  نایعیـش  سدـقم  داـهج  نیا  رد 
درک (3). یم  يرای  ار  وا  يدام  ياهکمک 

دعـس نب  نوراه  رکـشل  نیا  هدنامرف.دیامن  راومه  هفوک  حتف  يارب  ار  هار  ، هدرک حتف  ار  اجنآ  ات  داتـسرف  طساو (4) هب  يرکـشل  میهاربا 
دازآ یسابع  نارگلاغشا  زا  ار  رکسک (5) هقطنم  هک  داتسرف  ار  يرکـشی  دیبل  نب  هدرب  تفای و  رارقتـسا  هفوک  هموح  رد  هک  دوب  یلجع 

دروآرد (7). میهاربا  تعاطا  هب  ار  رکسک  هقطنم  هفوک و  بونج  دش  قفوم  وا  دزاس (6)و 

مهم ياهتیـصخش  تفاتـش و  هفوک  بناـج  هب  دـش  هاـگآ  هفوـک  يوـس  هب  میهاربا  تمیزع  زا  هک  یتـقو  روـصنم  : دـسیون یم  یبوـقعی 
اجنآ هب  دادغب  تسارح  يارب  ار  يرکشل  يروشک و 

ص:141

شوگب لاس  نامه  ناضمر  رد 27  نآ  رابخا  هک  تسا  یعیبط  اذـل  هداتفا و  قافتا  ناضمر 145  رد 14  هیکز  سفن  تداهـش  - *( - 1
" نامجرتم " .دسرب شردارب 

هیاهنلا ج 10 ص 87 هیادبلا و  ( - 1 - 2
یلکرز ج 1 ص 41 مالعا  ( - 2 - 3

" نامجرتم " .دوب دادغب  هفوک و  نایم  يرهش  ، طساو - **( - 4
" نامجرتم " .تسا ناتسا  نیا  يزکرم  رهش  طساو  هک  تسا  هفوک  هرصب و  نیب  یعیسو  هقطنم  مسا  ، رکسک - ***( - 5
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دازآ ار  هفوک  ات  دـش  هفوک  راپـسهر  هوبنا  یهاپـس  اب  زین  میهاربا  دنک (1). يربهر  ار  گنج  اصخـش  ات  دـنام  هفوک  رد  دوخ  داتـسرف و 
دوب هتـسویپ  میهاربا  هب  هتخیرگ  هنیدـم  زا  ، دـمحم ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  دـیز  نب  یـسیع  ، یماظن ياهورین  لـک  هدـنامرف.دزاس 
یسک نیتسخن  هلیمن.دیامن  تسارح  ار  هرصب  ات  درک  باختنا  دوخ  ياج  هب  ار  يدسا  هرم  نب  هلیمن  هرـصب  كرت  ماگنه  هب  میهاربا  .(2)
رـسپ ، تیب لها  ناراداوه  نایعیـش و  زا  هوبنا  یهاپـس  ندروآ  درگ  اب  میهاربا  دوـب (3). هداد  تعیب  تسد  میهاربا  هب  هرـصب  رد  هک  دوـب 

درب (4). دوخ  اب  زین  ار  نسح  دوخ 

دوخ ياهومع  رـسپ  هب  دـش و  بارطـضا  تشحو و  راچد  ، دـش هاگآ  وا  هاپـس  ینیگنـس  میهاربا و  هماـنرب  تعـسو  زا  روصنم  هک  یتقو 
يو مرادن (5). ار  یسک  یهاپس  رازه  ود  زج  هب  نونکا.ما  هتخاس  هدنکارپ  ار  نایهاپـس  همه  ؟ منک هچ  مناد  یمن  ، دنگوس ادخ  هب  : تفگ
مالس ای  لوپ و  میهاربا  هب  هک  ار  یئاهنآ  همه  هاگنآ.تسا  ندرگ  هب  شنوخ  دشاب  میهاربا  يراداوه  هب  مهتم  هک  سکره  داد ، روتـسد 

دوش هتفرگ  یناسر  کمک  ولج  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنتخیوآ  هفوک  ياـه  هچوک  رد  ار  ناـش  هدـیرب  رـس  هدـیرب و  رـس  ، دـندوب هدـیناسر 
نک و تکرح  هفوـک  يوـس  هب  ما  هماـن  ندیـسر  درجم  هب  یتـسه  یلاـحرهرد  : هک تشوـن  یـسوم  نب  یـسیع  هـب  يا  هماـن  هاـگنآ  .(6)

راپسهر راوس  بسا  رازه  راهچ  اب  ار  شهاپس  هدنامرف  : هک تشون  يدهم  شرسپ  هب  یفرط  زا  تفیب (7). هار  راذگب و  یتشاد  يراکره 
بیترت نیدب  دش و  زاوها  دراو  همیزخ  نب  مزاخ  یهدنامرف  هب  يدـهم  هاپـس.داد  ماجنا  ار  نامرف  تقو  توف  نودـب  زین  وا.دـیامن  زاوها 

مالعا حابم  روصنم ، تعاط  كرت  مرج  هب  ار  زاوها  مدرم  لام  ناج و  زور  هنابـش  هس  تدم  مزاخ.درک  رارف  اجنآ  زا  میهاربا  رادـنامرف 
.دنادرگزاب تعیب  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  دندوب  هتسکش  ار  روصنم  تعیب  هک  یتابصق  تاهد و  هب  ار  شهاپس  سپس  درک (8).

روصنم دـندنویپب (9). نامیلـس  نب  رفعج  شیومعرـسپ  هب  اـت  دـناوخارف  هفوک  هب  ار  ير  هاپـس  هدـنامرف  ، هبیتـق نب  ملـس  ، روـصنم هاـگنآ 
هک درک  یم  میهاربا  هاپس  اب  هلباقم  هدامآ  ار  شدوخ 
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میهاربا اب  ییورردور  درومرد  دوخ  نارواشم  اب  یتقو  روصنم.دـنک  تکرح  هفوک  يوسب  هب  اجنآ  زا  اـت  دـش  رکـسک  دراو  زین  میهاربا 
تساوخ میهاربا  زا  يا  همان  یط  هفینح  وبا  مه  تقیقح  رد  دنا (1). هتسب  لد  میهاربا  هب  هفوک  مدرم  هک  دنتفگ  وا  هب  درک  یم  تروشم 

دومن (2). دنهاوخ  يرای  ار  وا  هفوک  مدرم  هک  داد  هدعو  وا  هب  دنک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  هک 

رکشل هنمیم  رب  ار  دیز  نب  یسیع  : تسارایب مالسا  ردص  نایهاپس  بیترت  هب  دندوب (3) رفن  رازه  زا 100  شیب  هک  ار  دوخ  هاپس  میهاربا 
ناثدـحم و ، ناهیقف همه  تـفرگ (6)؛ رارق  رکــشل  بـلق  رد  دوــخ  داد و  رارق  رکـشل (5) هرـسیم  رب  ار  يرکــشی  دـیبل  نـب  هدرب  (4)و 

یم نیمز  يور  رب  رفن  اهدـص  فرطره  زا  ، تفرگرد یتخـس  گنج  بیترت  نیا  هب  دـندوب  هتفرگ  رارق  رکـشل  بلق  رد  زین  نادنمـشناد 
ربارب رد  ارنآ  میخو  راـثآ  دـید و  ار  نایهاپـس  ندرکرارف  میهاربا  هـک  یماگنه.دـنداهن  رارف  هـب  اـپ  مـیهاربا  هاپـس  زا  یهورگ  ، دـندیتلغ
راوس ار  شرـسمه  ، دـیآ شیپ  هاپـس  تسکـش  زا  دـعب  دوب  نکمم  هک  يراوگاـن  ثداوح  زا  يریگـشیپ  يارب  ، درک مسجم  شناگدـید 

داتسرف (7). نوریب  هاگرکشل  زا  هدومن  يا  هواجک 

یماگنه یتح  دندرک و  تماقتسا  يرادیاپ و  نانچمه  دندیگنج  یم  یسیع  یهدنامرف  يرادرـس و  هب  رکـشل و  هنمیم  رد  هک  یهورگ 
زا ینوبز  یتسس و  زگره  دنتخات و  شیپ  دندیگنج و  هنادرم  دنداهنن و  بقع  هب  یماگ  دوب  هدیـسر  رتمک  ای  رفن  دص  هب  ناشدادعت  هک 
یم ریـش  نوچ  دیگنج و  یم  هنادرم  دوب  هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  هک  یـصاخ  يروالد  تعاجـش و  اب  زین  میهاربا.دـندادن  ناشن  دوخ 

طـساو هفوـک و  نیب  ارمخاـب  هقطنم  رد  گـنج  ياـنثا  رد  هک  دـنا  هدروآ.درک  یم  توـعد  يرادـیاپ  تمواـقم و  هـب  ار  هاپـس  دـیرغ و 
یم ارچ  : تفگ میهاربا  "، متـسه يدادـح  ناوج  نم  :" دـیوگ یم  هک  دـید  ندـناوخ  زجر  نیح  رد  ار  شنایهاپـس  زا  یکی  میهاربا  ،(8)

: دیوگ یم  میهاربا  هک  شاب  هاگآ  ". متسه يولع  ناوج  نم  :" وگب.متسه يدادح  ناوج  نم  ییوگ 
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دسرب امش  هب  یهورکمره  ،و  هدیسر ام  هب  دسرب  امش  هب  یکینره  ، میتسه امش  زا  ام  ،و  ام زا  امش.تسنم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  سکره  "

تسا (1). هدیسر  ام  هب 

اهبـسا مس  ریز  رد  یناوارف  ياهدسج  دـش و  یم  باترپ  اضف  رد  هدـش  ادـج  نت  زا  يرامـشیب  ياهرـس  ، تشاد همادا  تدـش  هب  گنج 
هناشن درک و  رارف  دربن  نادیم  زا  شنایهاپـس  اب  هبطحق  نب  دـیمح  هچ  رگا.دـش  یمن  لصاح  نیفرط  يارب  يا  هجیتن  اما.دـش  یم  لامیاپ 

هب يرگید  هتفای  نامزاس  هاپس  اب  هبطحق  نب  دیمح  ، دش نوگرگد  عضو  تعرـس  هب  یلو  دیدرگ  رادومن  میهاربا  هاپـس  رد  يزوریپ  ياه 
داد (2). همادا  يرتشیب  تدش  اب  ار  دربن  تشگزاب و  نادیم 

میهاربا يزوریپ  ادتبا  رد.دندش  هتشک  رفن  نارازه  فرطره  زا  هک  دوب  یـسابع  تفالخ  نارود  ياهگنج  نیرتمهم  زا  یکی  گنج  نیا 
يروطب دتفا  یم  قافتا  دایز  اه  ینوگرگد  نینچ  اهگنج  رد  هکنانچ  ، تفاین همتاخ  وا  عفن  هب  گنج  ، نایاپ رد  یلو  دـش  یم  ینیب  شیپ 

.دنروخ یم  تسکش  نادرمزوریپ  دنوش و  یم  زوریپ  ناگدروخ  تسکش  هک 

زا یهورگ  اب  ، تفر یمن  هلمح  ناـمگ  هک  يا  هقطنم  زا  داد و  ماـجنا  هبیتق  نب  ملـسم  هک  دوب  يا  هلیح  ، میهاربا تسکـش  لـلع  زا  یکی 
دنداهن و رارف  هب  اپ  تسا  هدرک  نیمک  یناوارف  هاپـس  تمـسق  نآ  رد  هکنیا  روصت  هب  میهاربا  رکـشل.تخات  میهاربا  رکـشل  هب  نایهاپس 
دنادرگزاب و ار  اهنآ  ات  درک  لابند  ار  اهنآ  دوب  تسار  حانج  هدـنامرف  هک  دـیز  نب  یـسیع.دندش  هاپـس  تسار  حانج  تسکـش  بجوم 

یناسنا يورین  دوبمک  اب  هنافسأتم  اما.درک  یم  يربهر  ار  گنج  یـصاخ  يدرمیاپ  اب  هاپـس  بلق  رد  میهاربا  یلو.دهد  نامزاس  ار  هاپس 
دنامن (3). وا  اب  نت  دصراهچ  زا  شیب  ، هدش هجاوم 

ارنآ درک و  تباصا  میهاربا  یناشیپ  رب  يریت  نایم  نیا  رد  هک  دوب  دربن  لوغشم  یـصاخ  يروالد  يدرمناوج و  اب  زین  هاپـس  پچ  حانج 
.تفاکش رس  قرف  ات 

دنداد و لاقتنا  ههبج  تشپ  هب  مدقم  طخ  زا  هتفرگ  تسد  يور  هب  ار  وا  نایعیـش.دش  هدایپ  بسا  زا  تخیوآ و  بسا  ندرگ  رب  میهاربا 
ادـخ هچنآ  : تفگ یم  وا  دـندرب و  شرادافو  نارای  زا  یکی  لاحر  ریـشب  همیخ  هب  ار  وا  دندیـسوب  یم  ار  وا  ياپ  تسد و  هک  یلاـحرد 

.دریگ یم  یشیپ  ریبدت  رب  ریدقت  ، تخیرگ ناوتن  یهلا  ریدقت  زا  ، دوش یم  نامه  دهاوخب 
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مجنپ زور  رد  زادـگناج  هثداح  نیا  درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناـج  شناوریپ  نایعیـش و  ناوارف  هودـنا  کـشا و  ناـیم  رد  میهاربا 
.دوب لاس  زور 42  نآ  رد  شفیرش  رمع  داتفا (1)و  قافتا  يرجه  مارحلا 145  هدعقیذ 

یلو دریگب  روصنم  زا  ار  میهاربا  ماقتنا  دهد و  ناماسورس  ار  هاپس  هک  درک  ناوارف  شالت  دیز  نب  یـسیع  ، میهاربا ندش  هتـشک  زا  سپ 
بولطم هجیتن  هکنآ  زا  شیپ  میهاربا  تکرح  دندمآرد و  ياپ  زا  یتدم  كدـنا  رد  زین  اهنآ  هک  دروآدرگ  تسناوتن  رفن  زا 400  شیب 

تفای (2). نایاپ  ، دروآ تسد  هب  ار 

يارب ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  روصنم.دـنداهن  روصنم  شیپ  یقبط  رد  هدرک  ادـج  شنت  زا  ار  میهاربا  رـس  ، روـصنم ماـشآ  نوـخ  هاـپس 
زاربا ار  دوخ  رثأت  اهنآ  زا  یخرب  دندش و  رثأتم  هرظنم  نآ  ندید  زا  یخرب  نارـضاح  نایم  رد.دننک  توعد  میهاربا  هدیرب  رـس  ياشامت 

هک دندرب  هّللا  دبع  شردپ  شیپ  هب  نادنز  رد  ار  میهاربا  رـس  سپـس.دوب  میهاربا  يومعرـسپ  دیز  نب  نسح  اهنآ  زا  یکی  هک  دـندومن 
ددـصرد دـنریگب و  تربع  دـننیبب و  تیب  لها  ناراداوه  اجنآ  رد  ات  دنداتـسرف  رـصم  هب  هاگنآ  تخیر و  کـشا  دـش و  رثأـتم  ادـیدش 

.دنیاینرب روصنم  اب  تفلاخم 

هیکز سفن  شردارب  میهاربا و  رب  ار  روصنم  يزوریپ  ربخ  جـح  مسارم  نمـض  رد  ات  داتـسرف  هکم  هب  ار  لاـقع  نب  هیبش  ، روصنم هاـگنآ 
هب زج  ار  اـهنآ  ماـن  ، هدرک شهوـکن  (ع) یلع نادـنزرف  زا  یتبـسانمره  هب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـنک و  حیرـشت  هّللا  تـیب  جاـجح  يارب 

دربن (3). تسیاشان  ياهریبعت 

ربارب رد  اـهنآ  زا  یکی  تقوره.تسا  هدوب  ناـسکی  هیدـیز  اـب  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  درکلمع  هک  دوش  یم  موـلعم  خـیرات  یـسررب  زا 
تـسکش هک  یماگنه  یلو  ، دندیزرو یم  قشع  اهنآ  هب  لد  ناج و  اب  مدرم  هچ  رگا.تفای  یم  یناوارف  ناوریپ  ، درک یم  مایق  يرگمتس 

چیه زا  اهنآ  هرابرد  یـسابع  يوما و  نارگمتـس  ،و  دـش یم  ادـج  ناشنت  زا  اهرـس  ؛ دندیـسر یم  لتق  هب  عضو  نیرتدـب  اب  دـندروخ  یم 
یم رارق  ریقحت  دروم  زین  ناشناج  یب  رکیپ  یتح  دـش و  یمن  شوماخ  ناشنورد  شتآ  اـهنآ  نتـشک  اـب  دـندرک و  یمن  غیرد  یتیاـنج 

.تفرگ

،و يروالد تعاجش و  رد  دوب و  قیقد  رایسب  نید  ماکحا  يارجا  رد  قیمع و  رایسب  یمالسا  هقف  رد  هیکز  سفن  شردارب  نوچ  میهاربا 
.دوب ماع  صاخ و  دزنابز  يرگداد  تلادع و 
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ینایب اب  هباطخ  داریا  ماگنه  هب  هک  دوب  اـناوت  یبیطخ  يو.دوب  فورعم  زین  یعاـمتجا  یـسایس و  قیمع  شنیب  ریبدـت و  نسح  هب  میهاربا 
تایانج زا  ربنم  زارف  رب  يزور  هک  دنا  هدروآ.درک  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناگمه  هجوت  تفگ و  یم  نخس  اویش  یتاریبعت  اسر و 

هیرگ هب  ار  نارضاح  همه  داد و  حرـش  مدرم  لام  ناج و  هب  ار  شا  هناملاظ  تازواجت  قحان و  ياهیزیرنوخ  تفگ ، یم  نخـس  روصنم 
نب دیزی  ، ماوع نب  دابع.دندرک  تعیب  وا  اب  اه ) یفنح  ياوشیپ  ) هفینح وبا  تباث  نب  نامعن  هلمج  زا  فورعم  ياهقف  زا  یهورگ.تخادنا 

ردـقیلاع یهیقف  دوخ  میهاربا.دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  دـندوب  یفورعم  ناهیقف  رگید  زا  جاجح  نب  هبعـش  ریـشب و  نب  مثیه  ، نوراه
.دوب یهقف  یگدنز  ، دشاب یبالقنا  یگدنز  هکنآ  زا  شیب  وا  یگدنز  دوب و  هدش  يرپس  ناهیقف  هقف و  اب  شا  یگدنز  همه  دوب و 

ناما درک و  تاقالم  روصنم  رـسپ  يدـهم  اب  اجنآ  رد  تخیرگ و  هکم  هب  هک  دـنام  ياـج  هب  نسح  ماـن  هب  رـسپ  کـی  طـقف  میهاربا  زا 
داد (1). رارق  تبحم  دروم  تفرگ و  همان  ناما  وا  يارب  شردپ  زا.ه  لاس 158  رد  يدهم  تساوخ و 
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میهاربا زا  دعب  هیدیز  شبنج 

دیز نب  یـسیع.دنداد  تعیب  تسد  وا  هب  دـندمآ و  درگ  دیهـش  دـیز  رـسپ  یـسیع  فارطا  رد  میهاربا  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  اه  يدـیز 
ندش هتـشک  زا  سپ  هک  دوب  يدیز  نییآ  نارادافو  زا  یکی  تشاد و  تکرـش  هنیدم  نینوخ  ياهدربن  رد  میهاربا  دمحم و  شوداشود 

درک (2). یفخم  ار  شدوخ  ارمخاب (1) رد  میهاربا 

دوـخ ینیـشناج  هب  ار  وا  هیکز  سفن  هک  دـش  یعدـم  تفر و  قارع  هب  یـسیع  ، هـیکز سفن  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هـک  دوـش  یم  هـتفگ 
اب تعیب  زا  هرصب  ياهیدیز  یلو  دندیورگ  وا  هب  اهنآ  زا  یخرب  ، درک توعد  دوخ  يوس  هب  ار  اه  يدیز  بیترت  نیدب  تسا و  هدیزگرب 
هک دوـب  هدـنامن  يزیچ  ، دـنک نوریب  هرـصب  زا  ار  یـسیع  هک  دـندرک  تساوـخرد  وا  زا  ، هدوـمن هعجارم  میهاربا  هب  دـندرک و  عاـنتما  وا 

هلصیف ار  فالتخا  دندرک و  یشیدنا  هراچ  موق  نایاناد  هک  دوش  هدیشاپ  مه  زا  هیدیز  هدرشف  ياهفـص  دهد و  يور  يراوگان  ثداوح 
ام تسد  هب  تردـق  درک و  دوبان  نوبز و  ار  اـم  نانمـشد  دـنوادخ  يزور  رگا  ، میتسه میهاربا  وریپ  اـم  همه  ـالعف  : هک دـنتفگ  دـنداد و 
ات دـندومن  تعیب  میهاربا  اب  یگمه  دـندرک و  قفاوت  نایدـیز  همه  هلئـسم  نیا  رب.مینک  یم  ثحب  دوخ  يربهر  هلئـسم  رد  زورنآ  ، داـتفا

دش (3). هتشک  وا  هکنآ 

رگا هکنیا  رب  تفرگ  هاوگ  ار  اهنآ  دروآدرگ و  ار  هنیدم  ياهیدیز  زا  یعمج  دوخ  تایح  تاعاس  نیرخآ  رد  هیکز  سفن  : دـنیوگ یم 
هب دـهد  يور  يا  هثداـح  شردارب  يارب  رگا  دـنریگب و  ناـمرف  وا  زا  ، هدرک هـعجارم  مـیهاربا  شردارب  دــهد  يور  وا  يارب  يا  هثداـح 

دنیامن (4). هعجارم  دیز  نب  یسیع 

هدنامرف زین  میهاربا  شیومع  گنج  رد  هکنانچ  دوب ، وا  هاپـس  هنمیم  هدنامرف  تشاد و  تکرـش  هیکز  سفن  فورعم  گنج  رد  یـسیع 
تفای (5). بقل  ( ناگدازریش هدننک  میتی  ناریش و  هدنشک  ) لابشالا متوم  هب  هک  دوب  ریلد  عاجش و  يردق  هب  يو.دوب  وا  هاپس  هنمیم 
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میهاربا هاپـس  يوس  هب  شا  يراکـش  ياه  هچب  اب  نایژ  يریـش  ، ارمخاب گنج  رد  هک  دنا  هدروآ  ، بقل نیا  هب  وا  ندش  هدیمان  ببـس  رد 
ار ریـش  ، ندرک مرن  هجنپ  تسد و  یتدـم  زا  سپ.درب  هلمح  ریـش  يوس  هب  تفرگرب و  ریـشمش  یـسیع.داتسیا  اـهنآ  هار  رـس  رد  دـمآ و 
دـیدنخ و یـسیع  یتخاـس ، میتـی  ار  اـه  هچبریــش  ، نـم رورــس  : تـفگ نایهاپــس  زا  یکی  دــنازیرگ (1)، ار  شیاــه  هـچب  تــشکب و 
اب اه  يدیز  ، ارمخاب رد  میهاربا  ندش  هتشک  زا  دعب  تفای (2). بقل  " لابشالا متوم  " هب سپ  نآ  زا.اه  هدازریش  هدننک  میتی  ، يرآ : تفگ

دنداد (3). همادا  وا  نادنزرف  رد  ار  تماما  وا  زا  دعب  دندیزگرب و  تماما  هب  ار  وا  دندرک و  تعیب  دیز  نب  یسیع 

.دوب يدیز  ملاع  نیرت  هیقف  ، هقف رد  صوصخب  دوب و  رترب  همه  زا  يوقت  دهز و  ، تلیضف ملع و  رظن  زا  دوخ  هداوناخ  رد  یسیع 

میهاربا يزور.دیـشک  یم  هرجاشم  هثحابم و  هب  یهاگ  دوب و  رظن  فالتخا  میهاربا  وا و  نیب  یهقف  لئاسم  زا  یخرب  رد  هک  دـنا  هدروآ 
یم ماجنا  ریبکت  جنپ  اب  تیم  زامن  ، يرـشعانثا هعیـش  هقف  نوچ  يدـیز  هقف  رد  هکیتروص  رد  دـناوخ ، زامن  ریبکت  راهچ  اب  يا  هزانج  رب 
جنپ اب  تیم  زامن  تیب  لها  بهذـم  رد  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ؟ يدرک مک  ریبکت  کـی  ارچ  : تفگ درک و  ضارتعا  وا  رب  یـسیع  دریگ ،
هّللا ءاشنا.میراد  زاین  اهنآ  تعامج  هب  ام  تسا و  تعامج  تنـس و  لـها  ياـهقف  قاـفتا  دروم  ریبکت  راـهچ  : تفگ میهاربا.تسا  ریبکت 

دناسر (4). یمن  يررض  ریبکت  کی  ندش  مک 

.دزاس رادروخرب  زین  ار  وا  دوخ  هقف  زا  هک  تساوخ  یم  دوب و  رتگرزب  میهاربا  زا  نس  رظن  زا  یسیع 

يارب یناوارف  يایاده  دش  هاگآ  وا  ندرک  يرود  زا  روصنم  نوچ  دیزگ و  يرود  وا  زا  یتدـم  وگتفگ  نیا  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هتفگ 
اب تخاس و  بآ  رب  شقن  ار  شا  هلیح  دش و  هاگآ  وا  دنفرت  زا  یـسیع  یلو.دزاس  هدنکارپ  ار  اه  يدیز  وا  هلیـسو  هب  دـیاش  داتـسرف  وا 
وا زا  ، دوب وا  هارمه  میهاربا  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  یـسیع  تسا  ملـسم  هچنآ.درک  رت  هدرـشف  ار  هیدیز  ياهفـص  میهاربا  هب  نتـسویپ 

هک تسنیارب  ام  روصت.دیگنج  یم  روصنم  هاپس  اب  درک و  یم  تیامح 
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فالتخا هدرـشف  ياهفـص  رد  هک  دـنک  یم  شـالت  هراومه  نمـشد  هچ  رگا.دـشاب  تقیقح  زا  رود  میهاربا  زا  وا  ندـش  ادـج  ناتـساد 
.دزادنیب

.دش ناهنپ  ، یح نب  حلاص  نب  یلع  هناخ  رد  یسیع  ، میهاربا ندش  هتشک  زا  دعب 

یکدوک رد  هک  دش  يدنزرف  بحاص  وا  رتخد  زا  یـسیع.دوب  حـلاص  نب  نسح  فورعم  هیقف  ردارب  یـسیع و  نزردـپ  حـلاص  نب  یلع 
نیا حلاص  نب  یلع  اریز.دش  هتـشاد  هاگن  یفخم  دیز  رـسپ  اب  حـلاص  نب  یلع  يدـنواشیوخ  ، یـسیع دـنزرف  تشذـگرد  اب.تشذـگرد 

.دسرن وا  هب  یبیسآ  روصنم  فرط  زا  ات  درک  یمن  زاربا  ار  دنویپ 

سپ نم  هک  تفگ  روصنم  یلو.دیاینرب  جورخ  ددصرد  ات  دنک  ریگتسد  ار  یسیع  هک  دش  هتفگ  هفیلخ  هب  ، میهاربا ندش  هتـشک  زا  دعب 
.دندش هتشک  اهنآ  مرادن و  یکاب  یسک  زا  رگید  میهاربا  دمحم و  زا 

لاس توف 46  ماگنه  هب  وا  نس.تشذگرد  ءافتخا  لاح  رد  ماجنارس  درک و  یگدنز  یفخم  تروص  هب  هفوک  رد  رمع  نایاپ  ات  یـسیع 
دوب (1).

داهن (2). مان  " يدیز " ار دوخ  ناوریپ  داد و  همادا  ار  ردپ  هار  هک  تشاذگ  ياج  هب  دمحا  مان  هب  يرسپ  رگید  يرسمه  زا  یسیع 

يو ، دناوخ ، دـیز نب  یـسیع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  ار  دوخ  درک و  عمج  دوخ  درگ  ار  اه  یجنز  ، هرـصب رد  جنزلا (3) بحاص 
دوب میحرلا  دبع  دمحم  نب  یلع  وا  هکیتروص  رد  درک (4). یم  دادملق  وا  هون  ار  دوخ  داد و  یم  تبسن  ، یسیع رسپ  " دمحا " هب ار  دوخ 
لتق هب  سابع  ینب  تسد  هب  ، يراـک نینچ  قیفوت  زا  شیپ  هک  دوب  دوخ  رود  هب  اـه  يدـیز  ندروآدرگ  باـستنا  نیا  زا  وا  فدـه  (5)و 

.دیسر

راـکیپ زا  يا  هظحل  ، دنتـشاد شیپ  رد  هک  یتالکـشم  همه  مغریلع  اـه  يدـیز  هـک  مـینیب  یم  ، مـینز یم  قرو  ار  خـیرات  هـک  یماـگنه 
.دنداد همادا  نارود  ياهتوغاط  نامز و  نارگمتس  ربارب  رد  دوخ  ناما  یب  دربن  هب  دنداتسیان و 
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زا عافد  تیدوجوم و  مالعا  روظنم  هب  یمالـسا  ياـهروشک  رـسارس  رد  يدـیز  ياهـشبنج  زین  میهاربا  دـمحم و  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 
يافلخ.تشاد همادا  لیـصا  ياهـشبنج  اهتکرح و  تروصب  ، ناش هتفر  تسد  زا  هدش و  بصغ  قوقح  ندـینادرگزاب  شیوخ و  قوقح 

اب دندرک و  ضوع  ار  دوخ  تسایس  ور  نیازا  ، دندید ناوتان  نآ  نتخاس  نک  هشیر  زا  ار  دوخ  دنتفایرد و  ار  اهشبنج  نیا  قمع  یـسابع 
نادنز زا  ار  يدیز  ياهینادنز  همه  دـمآ و  راک  يور  هب  روصنم  زا  دـعب  هک  یـسابع  يدـهم  صوصخب  ؛ دـندمآرد یتسود  رد  زا  اهنآ 

زا امسر  دواد  شردپ  هک  دوب  نامهط  نب  دواد  نب  بوقعی  وا.دیزگرب  ترازو  هب  ار  هیدیز  ناراداوه  زا  یکی  یتح  تخاس (1)و  دازآ 
سفن ندش  هتـشک  زا  سپ.تفرگ  یم  تعیب  هیکز  سفن  يارب  تشگ و  یم  اهرهـش  رد  زین  شرـسپ  درک و  یم  يرادـفرط  هیکز  سفن 
ینادنز ریگتسد و  روصنم  فرط  زا  ردارب  ودره  ماجنارس  ءافتخا  لاسکی  زا  سپ  دش و  یفخم  ، دواد نب  یلع  شردارب  اب  بوقعی  ، هیکز

دیزگرب (2). ترازو  هب  ار  بوقعی  درک و  دازآ  ار  اهنآ  تسشن  تفالخ  تخت  رب  يدهم  هک  یماگنه.دندش 

دیز و نب  یـسیع  هاگیفخم  هک  دیـشوک  یتدم  دواد ، نب  بوقعی  ندرکدازآ  فالخرب و  يدهم  سولج  زا  سپ  هک  دسیون  یم  يربط 
صخش ایآ  : تفگ شناتسود  زا  یکی  هب  يزور  دشن  قفوم  یلو  ، دوش دراو  یتشآ  رد  زا  اهنآ  اب  دروآ و  تسد  هب  ار  میهاربا  نب  نسح 

ار وا  نم  ات  دشاب  انشآ  زین  اهنآ  هقف  اب  دشاب و  هتشاد  يدیز  نایولع  ینسح و  تاداس  زا  لماک  تخانش  هک  یسانش  یم  ار  يا  هتسجرب 
درک (3). یفرعم  ار  دواد  نب  بوقعی  وا  ؟ مهد رارق  دیز  نادنزرف  نسح و  دالوا  دوخ و  طبار  ار  وا  منک و  کیدزن  دوخ  هب 

دوب هدـمآرب  اـهنآ  حالـصا  ددـصرد  دوب و  هدـش  فقاو  روصنم  شردـپ  تاهابتـشا  رب  يدـهم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا 
هدافتسا اهنآ  زا  یتکلمم  نوئش  رد  دروآ و  راک  رس  رب  ار  يدیز  هتسجرب  صاخشا  ، تسـشن ترازو  تسپ  رب  بوقعی  هک  یماگنه  .(4)

داد (5)و ایاده  درک و  مارتحا  ار  وا  يدهم  دروآ و  یسابع  يدهم  روضح  هب  هکم  رد  ار  میهاربا  نب  نسح  ، يو.درک
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لوالا ص 108 یسابعلا  رصعلا  ( - 1 - 1
باتکلا ص 155 ءارزولا و  ( - 2 - 2
يربط ج 8 ص 155 خیرات  ( - 3 - 3

ار اهنآ  شروش  ولج  راکرـس  رب  اه  يدیز  ندروآ  اب  تساوخ  یم  وا.دوب  هدش  ضوع  هزرابم  کیتکات  هک  دوب  انعم  نادـب  نیا  - *( - 4
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دمحا هاگنآ.درک  نییعت  يرمتسم  اهنآ  رب  يدهم  دروآ  يدهم  دزن  هب  یسیع  نب  دیز  شردارب  اب  ار  دیز  نب  یسیع  نب  دمحا  هفوک  رد 
تشذگرد (1). اجنآ  رد  تفر و  هنیدم  هب  دیز  دنام و  هفوک  رد 

هک دوب  نآ  زا  رتدـیلپ  وا  هنرگو  دوب  مدرم  لد  رد  هیدـیز  ذوفن  قـمع  لـیلد  هب  يدـهم  هناراکـشزاس  تسایـس  نیا  هک  تسا  حـضاورپ 
.دزاس دوخ  هشیپ  ار  یسایس  نینچ  یتسود  ناسنا  ساسارب 

دوب هتخاس  رفنتم  یسابع  میژر  زا  ، دح زا  شیب  ار  اهنآ  ، اه يدیز  اب  ( روصنم دهعیلو  ) یسوم نب  یسیع  هنادرمناوجان  هنامـصخ و  شور 
.دندوب ییوجماقتنا  ددصرد  یهارره  زا  و 

زا الوا  ات  دنک  بلج  دوخ  هب  ار  اه  يدیز  دناوتب  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  یلدتعم  شور  ، یـسوم نب  یـسیع  تایانج  ربارب  رد  يدهم  اذـل 
.دنک مکحم  ار  شتموکح  ياه  هیاپ  اهنآ  تسد  هب  ایناث  ، دشاب ناما  رد  اهنآ  رش 

هب زا  دعب  یلو  داتفین  قافتا  وا  دهع  رد  یـشبنج  تسیز و  هدوسآ  دوخ  رمع  نایاپ  ات  هک  دوب  نیا  يدـهم  هناراکـشزاس  تسایـس  هجیتن 
.دش زاغآ  رانک  هشوگ و  رد  ییاهتکرح  ، تسشن تخت  رب  يداه  هک  یماگنه  ، يدهم ندیسر  تکاله 

ص:151
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هنیدم نایدیز  رد  " هیکز سفن  " مایق ریثات 

خف بحاص  جورخ 

دعب ، تشاد رثا  زین  یمالسا  قطانم  رگید  هکلب  ، هنیدم رد  اهنت  هن  ( یـسابع میژر  دض  رب  ) هیدیز تضهن  شرتسگ  رد  هیکز  سفن  توعد 
سفن دمحم  تازرابم  دننک و  مایق  یـسابع  میژر  دض  رب  هک  دـندوب  یبسانم  ياهتـصرف  راظتنا  رد  ، شرادافو نارای  ، وا ندـش  هتـشک  زا 

رب يرشب  دض  ياهدنفرت  اهشور و  همه  زا  ( یلبق ياهدیعو  هدعو و  همه  فالخرب  ) یـسابع دالج  میژر  ، لباقم رد.دنهد  همادا  ار  هیکز 
هب ندیـشخب  نایاپ  تیاهن  رد  هزرابم و  ، تمواقم رد  ار  نایولع  هدارا  يریگ  تخـس  قاـنتخا و  نیا  ؛ دـندرک یم  هدافتـسا  ناـیولع  هیلع 

ترضح یبهذم  تیربهر  )و  عیشت ) هدیقع زا  یشان  ( نایولع ) تبالـص تمواقم و  ، هزرابم نیا.تخاس  یم  رتراوتـسا  میژر  متـس  روج و 
یم تماـما  يربـهر و  طرــش  ینید و  فئاـظو  زا  ار  نآ  ، هتــشاد دـیکات  ملاـظ  اـب  دربـن  حالــسب و  لـمح  رب  هراوـمه  هـک  دوـب  دــیز 
داهجلا (1): نع  طبث  هرتس و  یخرا  نم  انم  مامالا  سیل  : دومرف خساپ  رد  ، دندیسرپ ماما  طیارش  هرابرد  دیز  زا  هک  یماگنه.دنتسناد 

هار رد  نایدـیز  تازرابم  یمامت  هک  مینیب  یم  بیترت  نیاب  "و  دنیـشنزاب داهج  زا  دـنک و  هشیپ  یتسـس  هک  یـسک  تسین  ام  ناماما  زا  "
دیاقع هار  رد  ریذـپان  فصو  یتمواقم  تبالـص و  اب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  خرـس  عیـشت  هار  نانآ.تسا  هدوب  یمالـسا  ياهنامرآ  ققحت 

.دننادرگزاب ار  دوخ  ( تماما ) هدش بصغ  قح  هک  دنتشاد  شالت  دندرک و  یم  يراکادف  دوخ 

سفن تکرح  سابع  ینب  دهع  رد  تازرابم و  نیا  دنمهوکش  رایسب  زراب و  هنومن  (ع) یلع نب  دیز  (ع)و  نیـسح مایق  هیما  ینب  نامز  رد 
.دوب يرشب  خیرات  جرارپ  ياهشبنج  زا  میهاربا  شردارب  هیکز و 

ص:152
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.تشاد همادا  اهدیعبت  اهنادنز و  اه و  هجنکش  اهلتق و  نامه  اریز  ، تفر یم  رامش  هب  هیما  ینب  میژر  همادا  سابع  ینب  میژر  هعیش  يارب 

اب دنتسناوت  یلو  دنداد  تسد  زا  (ع) نیسح ماما  نوچ  ار  دوخ  نادرم  نیرتهب  دندید و  همدص  رایـسب  هیما  ینب  دهع  رد  هچ  رگا  نایعیش 
دننک (1). رشتنم  یمالسا  روانهپ  يایند  رسارس  رد  ار  دوخ  دیاقع  دننک و  مالعا  ار  دوخ  تیدوجوم  ، نادیهش نوخ 

هیاپ دـندمآ و  راک  يور  اهیولع  يزابناج  يراکادـف و  شالت و  اب  ، دوب هدرک  عورـش  تیب  لـها  ماـن  هب  ار  دوخ  توعد  هک  ساـبع  ینب 
زج یفدـه  ، نداد ناشن  نادـند  گنچ و  نیا  رد  سابع  ینب.دـنتخادرپ  اهنآ  عمق  علق و  هب  هاگنآ  ، هداهن اهنآ  هناـش  رب  ار  دوخ  تموکح 

ماقم تسپ و  يوزرآ  ، یسک لد  قامعا  رد  دنشاب و  هتشادن  بیقر  ییاورنامرف  تسایر و  رد  دنتساوخ  یم  اهنآ.دنتـشادن  تسایر  بح 
.دنکن روطخ  تفالخ  سوه  یسک  لد  زا  دشابن و 

دروم ار  اهنآ  یعـضو  نیرتدـیدش  هب  دـندرک  عانتما  تعیب  زا  اهنآ  نوچ  دوب و  تعیب  هبلاطم  اـهیولع  ربارب  رد  ساـبع  ینب  مادـقا  نیلوا 
ربنامرف عیطم و  ارناشدوخ  مه  ردـقره  يدـساف  میژرره  رد  نایعیـش  اریز  دـندشن  قفوم  راک  نیا  رد  یلو.دـنداد  رارق  هجنکـش  رازآ و 

.دنروآرب رگمتس  رادمامز  راگزور  زا  رامد  هک  دنوش  یم  یتصرف  دصرتم  هراومه  دنهد  ناشن 

.دیسر توبث  هب  ، خف بحاص  تکرح  هلمج  زا  يولع و  ياهتکرح  اب  نایعیش  یسانش  هعماج  نیا 

زا دـعب  دـیگنج و  یم  هیکز  سفن  شوداـشود  هیکز ، سفن  جورخ  رد  خـف  بحاـص  هب  روهـشم  ، نسح نب  نسح  نب  یلع  نـب  نیـسح 
درب (2)و رـس  هب  نادنز  رد  ار  روصنم  تفالخ  تدم  همه  يو.دش  ینادنز  ریگتـسد و  سابع  ینب  نامیخژد  تسد  هب  ، وا ندـش  هتـشک 

یتـکرح هب  تسد  وا  ناـمز  رد  تشاد  يا  هناراکـشزاس  شور  يدـهم  نوچ.تفر  هنیدـم  هب  دـش و  دازآ  نادـنز  زا  يدـهم  ناـمز  رد 
اهیولع هجنکش  رازآ و  هب  درک و  كرت  ار  شردپ  تسایس  هک  دیـشکن  یلوط  ، تسـشن تخت  رب  يداه  هک  ، یماگنه ، يدهم زا  دعب.دزن 

تخادرپ (3).

اه یتیاضران  نیا.دنیآرب  وا  ماشآ  نوخ  میژر  هیلع  مایق  ددصرد  يا  هقطنمره  نایعیش  هک  دش  ببس  يداه  یناسناریغ  طلغ و  تسایس 
.دش افوکش  یلع  نب  نیسح  جورخ  تروصب  تفرگ و  جوا 

ص:153
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دوب و قافآ  روهشم  تواخس  تعاجش و  يوقت  تدابع و  ، تلیضف شناد و  رد  دش  روهـشم  خف  بحاص  هب  اهدعب  هک  یلع  نب  نیـسح 
تاقالم وا  اب  یلع  نب  نیـسح  ، یـسابع يدـهم  دـهع  رد  : دـسیون یم  يربط.دوب  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  شـشخب  لذـب و  رد  صوصخب 

درک (1). میسقت  دادغب  هفوک و  نایعیش  نایم  رد  ار  شا  همه  نیسح.دیشخب  وا  هب  رانید  رازه  لهچ  غلبم  يدهم.درک 

نامیخژد لاـگنچ  زا  نتفاـی  ییاـهر  يارب  افرـص  هکلب  ، دوبن يویند  تساـیر  اـی  يداـم و  فدـه  يارب  زگره  یلع  نب  نیـسح  تکرح 
يولع تکرحره  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میهد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  خیرات  لوط  رد  ار  نایولع  ياهتکرح  رگا.دوب  یـسابع 

یم اور  اهنآ  رب  هک  دوب  یتناها  ریقحت و  رثا  رد  لقاال  ای  تفرگ و  تروص  دـش  عقاو  اهنآ  رب  هک  يزواـجت  تناـیخ و  تیاـنج و  رثا  رد 
دش (2).

دوب (3). دنتسم  اهلیلد  نیمه  هب  هنیدم  رد  یلع  نب  نیسح  تکرح 

نییعت شردـپ  هک  ار  ییایاطع  تخاس و  ناساره  ار  اهنآ  درک و  رازآ  رایـسب  ار  بلاـط  وبا  دـالوا  یـسابع  يداـه  : دـسیون یم  یبوقعی 
اب.دنهد رارق  رازآ  تیذا و  دروم  دنریگب و  دنبایب  ار  اهنآ  اجکره  هک  تشون  نارادـنامرف  نارادناتـسا و  همه  هب  درک و  عطق  دوب  هدرک 

جورخ میژر  هیلع  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندروآ و  يور  یلع  نب  نیـسح  هب  فرطره  زا  نایعیـش  ، هجنکـش متـش و  برـض و  نتفرگ  جوا 
دنک (4).

درک نییعت  ( مود هفیلخ  باـطخ  نب  رمع  هون  زیزعلا (5)( دبع  نب  رمع  مان  هب  يرادنامرف  هنیدـم  يارب  یـسابع  يداه  : دـسیون یم  يربط 
مالس نب  رمع  بدنج و  نب  ملسم  ، دمحم نب  نسح  مان  هب  رفن  هس  يزور.درک  یم  رازآ  ار  اهنآ  ، هتشاد راکشآ  ینمشد  تیب  لها  اب  هک 

ناشندرگ هب  ینامسیر  سپس  هدز ، هنایزات  ار  هسره  ات  داد  روتسد  يو.دندروآ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  شیپ  يراوخ  بورـشم  ماهتا  هب  ار 
بورـشم اـهنآ  رگا  : تفگ درک و  وگتفگ  اـهنآ  درومرد  ، هتفر رادـنامرف  شیپ  یلع  نب  نسح.دـننادرگب  هنیدـم  ياـه  هچوـک  رد  هتـسب 

يراد قح  طقف  دنا  هدروخ 

ص:154

يربط ج 8 ص 200 خیرات  ( - 1 - 1
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نب نسح  رگید  زور.دندنکفا  نادـنز  هب  دـندینادرگرب و  ار  اهنآ  داد  روتـسد  رمع.يرادـن  ار  اهتراقح  نیا  قح  رگید  ، ینزب هنایزات  هک 
درک (1). دازآ  تلافک  طرش  هب  ار  اهنآ  رمع.يرادن  ار  اهنآ  ندرک  نادنز  قح  وت  : تفگ تفر و  وا  دزن  هب  یلع 

تفرگ و نماض  ار  شنادنواشیوخ  زا  یکی  اهنآ  زا  کیره  يارب  یتح  ، درکن تلفغ  یتصرف  چیه  زا  اهیولع  رازآ  رد  هنیدـم  رادـنامرف 
رارق رظن  تحت  دوخ  هناخ  رد  اهیولع  همه  عقاورد.دـننک  ءاضما  ار  رتفد  ، هدـمآ يرادـنامرف  خاک  هب  رابکی  زورره  هک  تساوخ  اهنآ  زا 

.دنتفرگ

سابع ینب  نارادنامرف  ياهرازآ  اه و  هجنکش  لیلد  هب  یلع  نب  نیسح  تکرح  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  ریظن  یبلاطم  لئاسم و  نیا  زا 
یم ریقحت  ار  اهنآ  مدرم  روضح  رد  ، هفیلخ تیاـضر  بسک  یـصقر و  شوخ  يارب  دـندرب و  یم  تذـل  تیب  لـها  هجنکـش  زا  هک  دوب 

.دندرک

هچوک رد  هتخادنا  نامسیر  اهنآ  ندرگ  هب  ؛ درب یم  تذل  تیب  لها  رازآ  زا  رگید  رادنامرفره  زا  شیب  ( هنیدم یلاو  ) زیزعلا دبع  نب  رمع 
هک دوب  ییاهیولع  هلمج  زا  ، هیکز سفن  دمحم  نب  نسح.دنزیرگن  هنیدم  زا  هک  تفرگ  یم  نماض  اهنآ  زا  دـینادرگ و  یم  هنیدـم  ياه 

تفرن (2). رتفد  ياضما  يارب  يزور  دنچ  اما.درک  یم  ءاضما  ار  رتفد  ، هتفر يرادنامرف  هب  زورره  دوب و  تلافک  تحت 

دراو اهنآ  هک  یماگنه.دننک  بلج  دندوب  دمحم  نب  نسح  لیفک  هک  هک  ار  هّللا  دبع  نب  ییحی  یلع و  نب  نیسح  داد  روتسد  رادنامرف 
: دیسرپ زیزعلا  دبع  نب  رمع  دندش  يرادنامرف 

: دنتفگ ییحی  نیسح و  ؟ تسا هدماین  ام  شیپ  زور  هس  هک  هدش  هچ  ، تساجک دمحم  نب  نسح 

تسا و ضیرم  هک  میدینـش  هبنـشجنپ  زور  دوب و  هبنـشراهچ  زور  میدید  ار  وا  ام  هک  راب  نیرخآ.میرادن  یعالطا  ام  ، دـنگوس ادـخ  هب 
.تسین بایغ  روضح و  هک  میدرک  یم  لایخ  تسا  هعمج  هک  زورما 

منک و ادیپ  ار  وا  ات  مباوخن  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادـخ  هب  : تفگ ییحی.داد  رارق  شهوکن  دروم  ار  اهنآ  دز و  یتشرد  نانخـس  رمع 
.منک هضرع  وت  رب  مبوکب و  ار  تا  هناخ  رد 

ار وا  یناوت  یم  هنوگچ  ؛ يدروخ ار  دنگوس  نیا  هک  دش  روطچ  : تفگ وا  هب  یلع  نب  نیـسح  دندش  جراخ  يرادـنامرف  زا  هک  یماگنه 
یلو مهد  یم  ناـشن  وا  هب  ار  نسح  منک و  یم  لـمع  دوخ  دـنگوس  هب  : تفگ یهدـب ؟ لـیوحت  وا  هب  یناوـت  یم  هنوـگچ  ،و  ینک ادـیپ 

وا هب  زین  ار  ریشمش 
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: تفگ.دوش یم  بآرب  شقن  ام  جورخ  ینکب  ار  راک  نیا  رگا  : تفگ نیسح.مهد  یم  ناشن 

بات نآ  زا  شیب  دش و  رطاخ  هدرزآ  وا  طوبرمان  تشرد و  نانخس  زیزعلا و  نب  رمع  تایانج  زا  یلع  نب  نیـسح  تسین (1). يا  هراچ 
درک مالعا  امسر  ار  شمایق  ، هدرک جورخ  هدامآ  ار  دوخ  ، تشادن میژر  فرط  زا  ار  بلاطیبا  دالوا  هب  تبـسن  تناها  ریقحت و  لمحت و 

.(2)

: نوچ ، يولع ياهتیصخش  زا  یعمج  دنتسویپ و  وا  هب  هنیدم  نایعیش  زا  يریثک  هورگ 

نیسح هب  زین  ابطابط  نب  لیعامـسا  ،و  سطفا هّللا  دبع  یلع و  ( هیکز سفن  رـسپ  ) نسح )و  هیکز سفن  ناردارب  ) نامیلـس ییحی و  ، سیردا
دنتسویپ (3). یلع  نب 

چیه نودب  نیسح  تخیرگ (4)و  هنیدم  زا  هنیدم  رادنامرف.درک  تکرح  هرامالاراد  يوس  هب  هداد  نامزاس  ار  شهاپس  یلع  نب  نیسح 
.دروآرد دوخ  هرطیس  تحت  ار  هنیدم  تخاس (5)،و  دازآ  ار  اهینادنز  هدرک  زاب  ار  اهنادنز  رد  سپس.دش  هرامالاراد  دراو  یتمواقم 

.دش عفد  هیدیز  فرط  زا  ناش  هلمح  اما  دندرب  هلمح  دجسم  هب  هفیلخ  ناراداوه 

نـشور سابع  ینب  ناراداوه  مشچ  وا  دورو  اب.دـش  هنیدـم  دراو  دوب  سابع  ینب  جاحلا  ریما  ناهدـنامرف و  زا  هک  یکرت  كرابم  هاگنآ 
.تخیرگ هنیدم  زا  داد و  حیجرت  رارقربار  رارف  مه  وا  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دش 

اه يدیز  مسر  هب  دش و  یبنلا  دجـسم  دراو  یلع  نب  نیـسح.دماینرب  یـضارتعا  يادص  دـمآرد و  هرطیـس  تحت  هرـسکی  هنیدـم  رگید 
: تفگ نینچ  تفر و  ربنم  زارف  رب  هتخیوآ  شندرگ  هب  ریشمش  سپس  دیشوپ (6). دیپس  هماج 

ادخ و باتک  هب  ار  امش  نم.تسا  ربمایپ  ربنم  ، ربنم نیا  تسا و  ربمایپ  دجسم  ، دجسم نیا.تسا  ربمایپ  رهش  ، رهش نیا.مربمایپ  رـسپ  نم  "
مرادن (7). امش  ندرگ  رد  یتعیب  ، منکن افو  دوخ  ياه  هدعو  هب  رگا.منک  یم  توعد  (ص) دمحم لآ  زا  هدیزگرب  ربهر  ربمایپ و  تنس 
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هکم هب  جح  مسوم  ندیسرارف  تبسانم  هب  هک  جاجح  زا  يریثک  هورگ  ، هنیدم مدرم  زا  هتـشذگ  ، دیـسر نایاپ  هب  شا  هبطخ  هک  یماگنه 
دندرک (1). تعیب  وا  اب  دندوب  هتفر  هنیدم  و 

زین وا  هک.درک  یلع  نب  نیـسح  اب  هلباقم  رومأم  دوب ، هنیدم  حلـسم  ياهورین  هدنامرف  هک  ار  يربرب  دـلاخ  ، سابع ینب  ماشآ  نوخ  میژر 
داـجیا يرطخ  هیدـیز  يارب  هـک  دـنامن  یـسک  هنیدـم  رد  رگید.دـش  ( هـیکز سفن  ردارب  ) ییحی ریــشمش  هـمعط  ییورردور  نـیلوا  رد 

تشامگ و هنیدم  رب  ار  یعازخ  رانید  یلع  نب  نیـسح.دنروآرد  هرطیـس  تحت  ار  اجنآ  ، هتفر هکم  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هاگنآ.دـنک 
دش (2). هکم  راپسهر  رفن  اب 300  دوخ 

یـسابع يداـه  عـالطا  هب  ار  هکم  هب  هیدـیز  تمیزع  ناـیرج  هک  دوـب  رفعج  یبا  نـب  نامیلـس  جـح  مسوـم  رد  هـکم  تقوـم  رادـنامرف 
رـسپ هک  ار  نامیلـس  نب  دـمحم  تشگزاب و  دادـغب  هب  مامت  یباتـش  اب  درک و  تفاـیرد  ار  ربخ  نیا  هک  دوب  لـصوم  رد  يداه.دـیناسر 

.درک (3) اهنآ  اب  گنج  رومأم  دوب  یلع  نب  نیسح  يومع 

نب هّللا  دبع  دـش (4)،و  جراخ  هکم  زا  ، درک هدامآ  وجگنج  زا 4000  لکشتم  یهاپـس  درب  یم  رـس  هب  هکم  رد  هک  نامیلـس  نب  دمحم 
دهد (5). ماجنا  ار  وا  فئاظو  ات  درک  بصن  هکم  رد  دوخ  ياج  هب  ار  مساق 

متشه ) هیورت زور  رد  یتخـس  گنج.دندش  وربور  یلع  نب  نیـسح  اب  هکم  يرتمولیک  رد 6  خف  نیمزرس  رد  نامیلس  نب  دمحم  رکـشل 
.تفرگرد اهنآ  نایم  ( هجحیذ

شیارآ زا  سپ.دیـسر  یم  رظن  هب  دوب  دوجوم  هچنآ  زا  شیب  ناشدادعت  هک  دوب  هدرک  میظنت  يروط  ار  شرکـشل  نامیلـس  نب  دـمحم 
زا هک  یلع  نب  نیـسح.داد  رارق  رکـشل  تشپ  رد  ار  رفعج  یبا  نب  ساـبع  هرـسیم و  رب  ار  یـسیع  نب  یـسوم  هـنمیم و  رب  دوـخ  ، یماـظن

يدیز.دش ریزگان  رباربان  گنج  هب  ،و  دش وربور  حالـس  رد  قرغ  هاپـس  نیا  اب  كدنا  دادعت  نامه  اب  تشادن  عالطا  سابع  ینب  يورین 
نب نیسح  هک  يروطب.دننک  بلج  دوخ  فرط  هب  ار  اهنآ  دننک و  ذوفن  سابع  ینب  هاپس  رد  دنناوتب  دیاش  ات  دنداد  يدایز  ياهراعش  اه 

: تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  سابع  ینب  رکشل  یلع 

تسا ربمایپ  يومع  رسپ  ربمایپ و  رسپ  ، نیسح کنیا  ، سابع ینب  راداوه  مدرم  يا  "
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فرص گنج  زا  مهد  یم  ناما  ار  امـش  : تفگ دمآ و  ولج  دمحم  نب  سابع  دنک (1). یم  توعد  ربمایپ  تنس  نآرق و  هب  ار  امـش  هک 
شیپ زا  ار  يراک  اهنداد  ناما  نیا  یلو  یناما (2) رد  وت  ، یناما رد  وت  یلع  نب  نیسح  يا  : دندروآرب گناب  اه  یسابع  هاگنآ.دینک  رظن 

یهورگ دندش و  هتشک  نیسح  نارای  زا  يریثک  هورگ  دیدرگ و  زاغآ  نامیلـس  نب  دمحم  یلع و  نب  نیـسح  نیب  رباربان  گنج  دربن و 
يراعشا دید  ار  شنارای  يریگ  هرانک  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه.دنتفرگ  هرانک  هکرعم  زا  دندید  یم  یعطق  ار  نیـسح  تسکـش  هک 

.تسا نینچ  شنومضم  هک  دورس 

تـسد هک  یمیرک  درم  زا  نم  "" .مراد یمزاب  رکنم  زا  ، هدرک رما  فورعم  هب  هراومه  ، مهاوخ یمن  یکین  زج  ناهن  راکـشآ و  رد  نم  "
يراوگرزب درم  هچ  هو  ،" ددـنب یم  ناـیم  هب  تمه  رمک  دوش  یم  توعد  ریخ  راـک  هب  هک  یماـگنه  دراد و  خارف  يا  هنیـس  هدنـشخب و 

دنیشنن (3). ياپ  زا  هدربن  نیب  زا  ارنآ  ات  دنیبب  یتشز  راک  اجکره  دنک و  يرای  کین  راک  رب  هکنآ  تسا 

هب ار  تیب  لها  نانمـشد  زا  رفن  اههد  دیگنج و  تسا  (ع) یلع نادـنزرف  صوصخم  هک  یتعاجـش  اب  خـف  نیمزرـس  رد  یلع  نب  نیـسح 
بسا زا  ار  وا  درک و  تباصا  نیسح  یناشیپ  رب  هک  يریت  : دنیوگ.دیشک شوغآ  رد  ار  تداهش  دهاش  ماجنارس  تخادنا و  تلذ  كاخ 
همعط هکنیا  ات  دنام  نیمز  يوررب  شنارای  یلع و  نب  نیسح  هزانج  زور  هس.دش  باترپ  یـسیع  نب  یـسوم  تسد  هب  تخادنا  نیمز  هب 

يداه.درب یـسابع  يداه  دزن  هب  یـسوم  نب  نیطقی  مان  هب  نایرکـشل  زا  یکی  ار  یلع  نب  نیـسح  هدـیرب  رـس  هاگنآ  .دش (4) ناگدنرپ 
وا دنک و  هلباقم  وا  اب  تساوخ  یم  هکلب  دوش  هتشک  نیسح  هک  تساوخ  یمن  وا  اریز  دش  تحاران  دید  ار  نیسح  هدیرب  رـس  هک  یتقو 
رـس ینک  یم  لایخ  : تفگ هدرک  ور  نیطقی  هب  رذـگهر  نیا  زا.دریگب  میمـصت  وا  هرابرد  دوخ  اـت  دزاـس  فرـصنم  هکم  فرـصت  زا  ار 

مهاوخن امش  هب  يا  هزیاج  هک  تسنیا  داد  مهاوخ  رفیک  نآ  اب  ار  امـش  هک  يزیچ  نیرتمک  ؟ يا هدروآ  نم  شیپ  ار  نارگمتـس  زا  یکی 
هلمح نیسح  هناخ  هب  دش  هاگآ  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک  زا  هک  یماگنه  ، هنیدم لوزعم  رادنامرف  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  اما  داد (5).
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زاجح زا  سابع  ینب  هنامـصخ  ياهرفیک  سرت  زا  یلع  نب  نیـسح  ناوریپ  درک و  هرداصم  ار  شلاوما  مامت  دومن و  بارخ  ارنآ  درک و 
شرگید ردارب  داد (2). لیکشت  ار  هسرادا  تلود  ماجنارس  تخیرگ و  شکارم ) ) برغم هب  هیکز  سفن  ردارب  سیردا  دندرک (1). رارف 

.دمآ دهاوخ  وا  فصو  ادعب  هک  تخیرگ  ملید  ياههوک  هب  ییحی 

زا یکی  دوب (4). لاس  زور 41  نآ  رد  شنس  دیشک (3)و  لوط  زور  هام و 18  شندش 9  هتشک  زور  ات  یلع  نب  نیسح  جورخ  زاغآ  زا 
نب نیسح  )و  خف بحاص  ) یلع نب  نیسح  رب  :" تسا نینچ  شا  همجرت  هک  هتفگ  يراعشا  یلع  نب  نیسح  گوس  رد  تیب  لها  نارعاش 

" .مزیر یم  کشا  ( هیکز سفن  رسپ  ) دمحم

يور رب  " خـف " رد ناگرزب  نیا  هزانج  "" .دـندش نفد  ، نفک نودـب  دـندنام و  نیمز  يور  رب  هسره  هک  ( نانآ رداـم  ) هکتاـع دـنزرف  رب  و 
ماشآ نوخ  نمـشد  زا  دنتـشادن و  رـس  رد  داسف  يادوس  زگره  هک  دـندوب  یناراوگرزب  " " .دـش هتخادـنا  ، تشادـن ینابیاس  هک  ینیمز 

." دنیوش (5) یم  هماج  زا  ار  یگدولآ  هک  نانچ  نآ  ، دنتسشب دوخ  زا  ار  میلست  گنن  دوخ  ناما  یب  دربن  اب  "." دندادن هار  لد  هب  یسرت 

تسا (6). ملسم  ناگمه  ندرگ  رب  نانآ  تنم  دنتفای و  تیاده  مرکا  ربمایپ  ، ناشیا دج  هلیسو  هب  مدرم  "

هرداصم ار  شلاوما  دش و  نیگمشخ  وا  رب  دوش ، ریگرد  وا  اب  هتساوخن  هنیدم  رد  یکرت  كرابم  هک  دش  هاگآ  یسابع  يداه  هک  یتقو 
دادغب لپ  رانک  رد  ارناش  هزانج  دندز و  ندرگ  ار  ودره  داد  روتسد  هک  دندوب  ناریـسا  زا  سالق  قباس  نب  یلع  یفریـص و  ریفاذغ.درک 

دندز (7). راد  هب 
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یف هودع  خفب  هوکرت  نفک  هل  سیل  هوورتآ  يذلا  هکتاع  نب  یلع  نسحلا و  یلع  هلوعی و  نیسحلا  یلع  نیکبالف  راعـشا : نتم  - *( - 5
یلع مهلف  مهدجب  دابعلا  يده  نردلا  نم  بایثلا  لسغ  مهنع  هلذـملا  اولـسغ  نبج  نیـشئاط و ال  اولتق ال  امارک  اوناک  نطولا  هلزنم  ریغ 

نئملا سانلا 
،ج 3 ص 337 بهذلا جورم  ( - 5 - 6
يربط ج 8 ص 200 خیرات  ( - 6 - 7
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زا یخرب.دندرک  باختنا  يربهر  هب  دیگنج  یم  نیـسح  هارمه  " خف رد  هک  ار  نسحلا  نب  هّللا  دـبع  اه  يدـیز  ، یلع نب  نیـسح  زا  دـعب 
هدرک ریگتـسد  دیـشرلا  نوراه  ار  نسح  نب  هّللا  دـبع.دوب  هدرک  تیـصو  هّللا  دـبع  يربهر  يارب  یلع  نب  نیـسح  هک  دـندقتعم  هیدـیز 

داتسرف و نوراه  دزن  هب  ار  شا  هدیرب  رس  دیرب و  رس  ار  هّللا  دبع  نادنز  رد  رفعج.درک  ینادنز  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  شریزو  هارمه 
وت شیپ  ار  وت  ناکاین  نمـشد  وت و  نمـشد  رـس  کنیا  يدش و  یمن  لاحـشوخ  نینچ  نیا  يا  هیده  چیه  يارب  هک  متـسناد  یم  : تفگ

.تفای نایاپ  هنیدم  رد  هیدیز  شبنج  ناس  نیدب  مداتسرف (1).و 

هک ار  یسک  نیرترب  هکلب  دنتسین  دقتعم  تثارو  هب  تماما  رد  زگره  اه  يدیز  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  يدیز  نایاوشیپ  یـسررب  زا 
تیـصو شرـسپ  هب  مادکچیه  يدیز  ناماما  نایم  رد  مینادـب  هک  تسا  بلاج  دـننیزگ و  یمرب  تماما  هب  دـشکب  ریـشمش  همطاف  دالوا 

هدوب و بیترت  هب  ناـماما  هیقب  (ع ) یبـتجم نسح  ماـما  زج  هب  تسا و  سکعرب  ـالماک  يرـشعانثا  هیماـما  رد  هکیلاـح  رد  ، تسا هدرکن 
تسا (2). هدیسر  تماما  هب  دوخ  ردپ  زا  دعب  يدنزرفره 

ص:160

هیولعلا ص 79 هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
تسا و (ص) ربمایپ صن  هب  تماما  يرـشعانثا  هعیـش  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  هکلب  ، تسا یتثارو  تماـما  هک  ینعم  نیا  هب  هن  هتبلا  - *( - 2

هدرک صن  ناـشتماما  رب  مـالعا و  احیرـص  ار  ماـما  هدزاود  یماـسا  ، بسن بقل و  مسا و  هـب  ناـماما  تدـالو  زا  شیپ  (ص) مرکا ربماـیپ 
" نامجرتم " .تسا

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_160_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_160_2
http://www.ghaemiyeh.com


خف هثداح  جیاتن  راثآ و 

نب نیــسح  ندـش  هتــشک  زا  دـعب.دوب  برغم  رد  ( هـسرادا ) نایــسیردا تـلود  سیــسأت  ماـیق و  ، خــف هثداـح  ، یعقاو جــیاتن  راـثآ و  زا 
تفر (1). برغم  هب  ، رصم رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  ،و  تخیرگ رصم  هب  ( هیکز سفن  ردارب  ) سیردا شیومع  ، یلع

یهارمه هب.ه  لاس 172  رد  ار  وا  درک و  تیامح  سیردا  زا  ظاحل  نیدب  دوب و  اهیولع  ناراداوه  زا  ، رصم رادناتـسا  روصنم  نب  حضاو 
تیاـمح سیردا  زا  هک  داد  ماـغیپ  وا  هب  " حـضاو " هک دوب  دـمحم  نب  قحـسا  برغم  رادناتـسا  داتـسرف (2). برغم  هب  دـشار  شمداخ 

داد (4). هانپ  وا  هب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدقم  ، دش دراو  قاحسا  رب  سیردا  زا  هک  یماگنه  درادب (3). یمارگ  ار  شمدقم  ، هدرک

اـسملت هجنط و  ، ساـف رد  ار  دوخ  توعد  تسناوـت  وا  دـندرک و  دـییأت  ار  وا  یعمج  درک و  زاـغآ  برغم  رد  ار  دوـخ  توـعد  سیردا 
ساـبع ینب  تعیب  نتـسکش  هب  ار  اـهنآ  سیردا.دـیامن  بلج  دوخ  توـعد  هب  دـندوب  ربرب  یگمه  هک  ار  يریثـک  هورگ  ، هدرک رـشن  (5)

رد هسرادا  تلود  سیسأت  دنداد (6). تعیب  تسد  وا  هب  دنتفریذپ و  اهنآ  درک و  توعد  سابع  ینب  نتـسکش  هب  ار  اهنآ  درک و  توعد 
هدرک يرای  ار  وا  ، سیردا رارف  رد  اریز  ، دز ندرگ  دناوخارف و  رـصم  زا  ار  حـضاو  ، نآ زا  سپ  هک  دوب  یـسابع  يداه  دـهع  رد  برغم 
تحت ار  ( شکارم ) برغم تسناوت  سیردا  نیاربانب.دگنجب  سیردا  اب  هدرک  یشکرکشل  تسناوتن  برغم  ندوب  رود  لیلد  هب  یلو.دوب 

دروآرد (7). دوخ  طلست  تحت  زین  ار  اجنآ  دنک و  ( ایناپسا ) سلدنا دالب  گنهآ  ، هدروآرد دوخ  هرطیس 

.دوب راوتسا  (ص ) مرکا ربمایپ  تنس  زا  يوریپ  ادخ و  هار  رد  داهج  ساسارب  وا  توعد  ساسا 

ص:161

،ج 4 ص 7 ربعلا ( - 1 - 1
هیولعلا ص 12 هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2

قئادحلا ج 3 ص 385 نویعلا و  ( - 3 - 3
يربط ج 8 ص 198 خیرات  ( - 4 - 4

" نامجرتم " .تسا عقاو  " برغم " شکارم روشک  رد  هدش و  عقاو  اقیرفآ  لامش  رد  یگمه  اهرهش  نیا  هزورما  - *( - 5
،ج ص 267 یلکرز مالعالا  ( - 5 - 6

نیبلاطلا ص 4 لتاقم  هبیتق ص 313 و  نبا  فراعم  ( - 6 - 7
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: تسا نینچ  ، درک یم  هضرع  هتشون  دوخ  تسد  هب  سیردا  هک  یتوعد  همجرت  نتم 

تبقاعءوس ناگشیپ و  تعاطا  يارب  ار  يزوریپ  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  رم  شیاتس  ساپس.رگشیاشخب و  هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  "
تمظع شریبدت  تفاطل  تمکح و  ياهیتفگـش  اب  تساتکی و  هناگی و  هک  ، تسین يدنوادخ  وا  زج  تسا  هداد  رارق  ناهارمگ  يارب  ار 

راک زا  ناگدـنب و  متـس  زا  تسا  رازیب  هزنم و  وا.تخانـش  ناوتن  هدرک  نایب  دوخ  هکنانچنآ  زج  ار  وا.تسا  هدرک  تابثا  شا  ییاتکی  و 
تسانیب (1). اونش و  وا  ، تسین وا  دننامه  یسک  دنوش  یم  بکترم  نارگمتس  هک  تسپ  تشز و 

درک و ساسحا  دوخ  تفالخ  يارب  يرطخ  ار  هسرادا  تلود  دوجو  تسشن و  تفالخ  تخت  رب  دیـشرلا  نوراه  ، یـسابع يداه  زا  دعب 
: تسا هدش  هتشون  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  خیرات  رد  وا  نتشک  تیفیک  یلو.تشکب  ار  وا  يا  هلیح  میظنت  اب 

دزن هب  اه  هلیح  عاونا  اب  ار  وا  دـناوخارف و  ار  یقر  ریرج  نب  نامیلـس  ماـن  هب  اـه  يدـیز  زا  یکی  دیـشرلا  نوراـه  : دـسیون یم  يراـخب  )
يدـیز رئاعـش  نآ  اب  وا  ندـید  زا  سیردا.تفر  سیردا  دزن  هب  يدـیز  ياهراعـش  رگید  دیفـس و  ياه  هماـج  اـب  يو.داتـسرف  سیردا 

.دش رورسم 

ار وا  سیردا  مالغ  دشار  هک  دمآرب  رارف  ددصرد  سپـس  ، دزاس مومـسم  ار  وا  هدرک  تولخ  سیردا  اب  هک  دش  قفوم  وا  بیترت  نیدـب 
خامش دوخ  مالغ  ، نوراه : دسیون یم  يربط  .( تشذگرد (2) مس  نامه  اب  سیردا  یلو  ، درک دراو  وا  رب  يراک  يا  هبرـض  ، هدرک لابند 
جلاعم کشزپ  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  بلغا  نب  میهاربا  اقیرفآ  رادناتـسا  هب  يا  هماـن  دـیزگرب و  هشقن  نیا  يارجا  يارب  ار  یماـمی 

وا زا  درک و  داـمتعا  وا  هب  سیردا.تفر  سیردا  دزن  هب  هک  یماـگنه.تخادرپ  یتـکلمم  لاـجر  تباـبط  هب  زین  وا  درک و  یفرعم  دوـخ 
رفن کی  هک  هدش  هتفگ  درک (3)و  مومسم  ار  وا  ، سیردا ياهنادند  رد  مس  نداد  رارق  اب  وا  دنک و  هجلاعم  ار  شیاهنادند  هک  تساوخ 

تسا (4). هداد  مس  وا  هب  يدوهی  سابل  رد 

ص:162

درفنملا هّللا  الا  هلا  ،و ال  هنع دـّیح  نمل  ءوسلا  هبقاع  ،و  هعاطا نمل  رـصنلا  لـعج  يذـلا  دـمحلا.میحرلا هللا  نمحرلا  هّللا  مسب  ( - " 1 - 1
نع هزنم  هناحبـس  ، هنایبت همالع و  اب  الا  كردی  يذـلا ال  ، هریبدـت فیطل  هتمکح و  بیجع  نم  رهظا  امب  کلذ  یلع  لادـلا  ، هینادـحاولاب

گرب 199 هیدرولا ج 1  قئادحلا  ". ریصبلا عیمسلا  وه  ،و  ءیش هلثمک  سیل  ،و  ءاشحفلا ءوسلا و  نع  ،و  دابعلا ملظ 
هیولعلا ص 12 هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2
يربط ج 8 ص 198 خیرات  ( - 3 - 3

گرب 200 هیدرولا ج 1  قئادحلا  ( - 4 - 4
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.تفر ایند  زا  مس  هلیسو  هب  نوراه  هلیح  اب  سیردا  هک  تسنیا  تسا  ملسم  هچنآ 

.داتفا قافتا  يرجه  لاس 214  رد  سیردا  تلحر 

دـنداهن و جاـت  دوـب  هلماـح  يو  زا  هک  يزینک  رب  دـندنام و  راداـفو  وا  هب  زین  وا  توـف  زا  دـعب  ، دـندوب هدرک  تعیب  وا  هب  هـک  ربرب  موـق 
.دندرک يرادافو  مالعا  وا  هب  هلیسونیدب 

ياج هب  ندش  گرزب  زا  سپ  يو.دنداهن  مان  سیردا  زین  ار  وا  ردپ  مان  ندنام  دیواج  يارب  هک  دـیئاز  سیردا  زینک  هک  دیـشکن  یلوط 
رد ، مالـسا ) خـیرات رد  شمان  هک  داهن  داینب  ار  ( هسرادا ) نایـسیردا تلود  دروآرد و  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  برغم  همه  تسـشن و  ردـپ 

.تسا هدش  دای  تیمها  تمظع و  هب  برغم )

ص:163
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ملید رد  هیدیز  شبنج 

زا دعب.دیدرگ  خف  هعقاو  نوچمه  یثداوح  زورب  بجوم  دوب و  هنامضخ  نشخ و  رایسب  اهیولع  ربارب  رد  يداه  یـسابع  هفیلخ  تسایس 
يرادقم دیاش  ات  دنک  ذاختا  یمرن  تسایس  اهیولع  اب  هک  تفرگ  میمصت  تسشن  تفالخ  ریرـس  رب  دیـشرلا  نوراه  هک  یماگنه  يداه 

هب هویش  هک  دوب  هتشاذگ  ءوس  رثا  نایعیـش  لد  رد  يردق  هب  يداه  تایانج  یلو.دنک  ناربج  ار  يداه  طلغ  تسایـس  بولطمان  راثآ  زا 
زا دـش و  زاغآ  یتکرح  يا  هقطنمره  رد  ور  نیازا.دنتـشادنپن  شیب  يا  هلیح  ارنآ  درکن و  رثا  اهنآ  رد  ینوراه  تسایـس  هدـنبیرف  رهاظ 

.دشاب یم  ملید  رد  هّللا  دبع  نب  ییحی  جورخ  اهنآ  نیرتمهم 

هب درک و  جورخ  مـلید  رد  يرجه  لاس 176  رد  هک  دوب  ( خف بحاص  ) یلع نب  نیـسح  يومع  هیکز و  سفن  ردارب  ، هّللا دـبع  نب  ییحی 
هب دش و  ینادنز  ریگتـسد و  روصنم  نامیخژد  طسوت  هیکز  سفن  شردارب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  ییحی  دومن (1). توعد  دوخ  يوـس 

دوخ زا  خف  رد  درک و  توعد  وا  يوسب  ار  مدرم  دومن و  تکرش  یلع  نب  نیسح  تضهن  رد  هاگنآ.دیدرگ  دازآ  یسابع  يدهم  تسد 
خف زا  ، یلع نب  نیـسح  ندش  هتـشک  زا  دعب.دش  حورجم  تدـش  هب  تسد  هیحان  زا  داد و  ناشن  يریدـقت  نایاش  يزابناج  يراکادـف و 

يرهـش هب  يرهـش  زا  نانچمه  ییحی  دوش (2). یفخم  نآ  رد  دـبایب و  یهاـگهانپ  دـیاش  اـت  تخیرگ  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ، درک رارف 
دوخ ناج  رب  دوب  سابع  ینب  هرطیس  رد  نمی  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوش  میقم  اجنآ  رد  تساوخ  ، دیسر اعنص  رهش  هب  ماجنارس  ات  تخیرگ 

.دیدرگ ناتسکرت  راپسهر  اجنآ  زا  تخیرگ و  هشبح  هب  دش و  كانمیب 

فرـشم مالـسا  فرـش  هب  وا  تسد  هب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدقم  ناقاخ  درک (3). تاقالم  ناتـسکرت  هاشداپ  ناقاخ  اب  ناتـسکرت  رد 
.ه لاس 170  رد  ات  درک  تماقا  اجنآ  رد  یتدم  ییحی  دش (4).

رشن ددصرد  ، هدرک هدافتسا  نوراه  میالم  تسایس  زا  ییحی.تسشن  تخت  رب  وا  ياج  هب  دیشرلا  نوراه  تفر و  ایند  زا  یـسابع  يداه 
رفن رازه  زا  شیب  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  یهورگ  ، دننک توعد  وا  يوس  هب  ات  داتسرف  فلتخم  قطانم  هب  ار  يا  هدع  وا.دمآرب  توعد 

.دندمآ درگ  وا  رود  هب 
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زا نیاربانب.دیدن  تحلصم  ارنآ  تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  ناقاخ  ، دنک ینلع  ار  دوخ  توعد  هک  تفرگ  میمصت  ییحی  هک  یماگنه 
ملید هاشداپ  دش (2). هدنهانپ  اجنآ  هاشداپ  هب  تفر (1)و  ملید  نیمزرـس  هب  ناسارخ  زا  يو.دش  ناسارخ  راپـسهر  تفر و  نوریب  اجنآ 
روما ریبدـت  همانرب و  میظنت  هب  درک و  تماقا  ملید  هاشداپ  ناتـسج  شیپ  رد  یتدـم  ییحی.تشاد  یمارگ  ار  شمدـقم  داد و  هاـنپ  ار  وا 

وا اب  هک  یفورعم  نادنمـشناد  زا.دـندرک  تعیب  وا  اب  اهقف  زا  يریثک  عمج  تفرگ و  جوا  وا  تزع  تکوش و  هک  یتقو  ات  تخادرپ  مایق 
سنوی دمحم ، نب  ریـشب  ، ینانک ییحی  نب  زیزعلا  دـبع  ، همقلع نب  هبردـبع  ، ریرج نب  نامیلـس  ، یعفاش سیردا  نب  دـمحم  ، دـندرک تعیب 

.دنتسه رکذ  لباق  مثیخ  نب  دیعس  یخلب و 

شناوریپ نایم  رد  تهج  نیا  زا  تشاد و  عیفر  سب  یماقم  ، تدابع يوقت و  ، تلیضف ملع و  رظن  زا  يدیز  نایاوشیپ  رگید  نوچ  ییحی 
ار ییحی  نب  لضف  ، دوخ ریزو  دـش و  نیگهودـنا  دیـسر  دیـشرلا  نوراـه  شوگ  هب  وا  ناوریپ  ترثک  هک  یماـگنه.دوب  بوبحم  رایـسب 
زا ار  همه  هک  ، وجگنج زابرـس  رازه  اب 50  ییحی  نب  لضف  تفریذپ (3). وا  دوش و  وا  اب  دربن  هدامآ  يرکـشل  سأر  رد  هک  داد  روتـسد 
هب یمات  تارایتخا  نوراه.دش  ملید  نیمزرـس  راپـسهر  ییحی  تکرح  یبوکرـس  يارب  ، دوب هدیزگرب  رکـشل  نایوجگنج  نیرتدـنمورین 

قیرط زا  لضف.دـننک  يراکمه  لضف  اب  تردـق  مامت  اب  هک  دوب  هداد  روتـسد  هار  نیب  ياهرهـش  همه  نارادـنامرف  هب  دوب و  هداد  لضف 
رادـنامرف رادناتـسا و  دوخ  دارفا  زا  ، دـندوب وا  هار  رـس  رب  هک  ییاهتلایا  همه  رب  تفرگ و  شیپ  رد  ار  ملید  هار  ، ناردـنزام ، ناگرگ ، ير

ییحی يریگتـسد  يارب  ار  اهنآ  يراکمه  دـنک و  میـسقت  مدرم  نایم  رد  ات  درک  یم  لمح  دوخ  اـب  يرامـش  یب  لاوما  لـضف.تشامگ 
هب ار  ملـسم  نب  هبیتـق  نب  جاـجح  نب  ینثم  ، دروآرد دوخ  تعاـطا  هب  ار  ناـقلاط  ير و  ياهرادناتـسا  دوـخ  ریـسم  رد  يو.دـنک  بلج 

ملید نیمزرـس  هب  نوچ  دیزگرب و  ناگرگ  يرادناتـسا  هب  ار  یمازخ  جاجح  نب  یلع  درک و  باختنا  ( ناتـسربط ) ناردنزام يرادناتـسا 
اب دوخ  هاگودرا  زا  لضف.درک  لابند  ار  ییحی  ياهتکرح  بشا  ماـن  هب  یلحم  زا  دوخ  دز و  ودرا  هناـخدور  ود  ناـیم  رد  دـش  کـیدزن 

عیمطت ار  لضف  تفر و  یمن  راب  ریز  ملید  هاشداپ  دـنک و  میلـست  وا  هب  ار  ییحی  هک  تساوخ  یم  وا  زا  درک و  یم  هبتاکم  ملید  هاشداپ 
وا دزن  هب  اهبنارگ  يایادـه  اب  مهرد  نویلیم  کی  لضف  یلو  تفرن  لضف  ياهدـیدهت  راب  ریز  ملید  هاـشداپ  هچ  رگا.درک  یم  دـیدهت  و 

يارب ار  هار  ات  داتسرف 
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.دزاس مهارف  ییحی  ندش  ریگتسد 

دیرخ (1). ملید  هاشداپ  زا  مهرد  رازه  دص  هب  ار  وا  لضف  هک  تسا  دقتعم  يدوعسم 

داتسرف مایپ  لضف  هب  ، دناهرب لکـشم  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  ، تسا هدش  وربور  لکـشم  اب  ملید  هاشداپ  هک  دش  هجوتم  ییحی  هک  یماگنه 
دشاب (2). نوراه  طخ  هب  همان  ناما  دیاب  دهد و  ناما  ار  وا  هک 

ایناث دننکن و  شروش  وا  دض  رب  اهیولع  ات  دشکن  ار  وا  تساوخ  یم  الوا  اریز  دش  تقوشوخ  رایـسب  همان  ناما  بلط  زا  دیـشرلا  نوراه 
.دشاب رطخ  یب  حلص و  رد  یمالسا  روانهپ  روشک  ياهزرم  ات  دنک  عفد  يزیرنوخ  گنج و  نودب  ار  وا  رطخ  تساوخ  یم 

ریگتسد يزیرنوخ  نودب  ار  وا  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  نوراه  هکلب  درکن  تساوخرد  همان  ناما  ییحی  هک  دندقتعم  نیخروم  زا  یضعب 
: تفگ درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  ياهقف  هاگنآ.دنک 

.دنداد قفاوم  رظن  یگمه  اهنآ  ؟ تسیچ هراب  نیارد  امش  رظن  ، تسا هتساوخ  ناما  نم  زا  ییحی 

نایعا و هکنیا  نآ  ما و  هدیـشیدنا  يا  هراچ  هفیلخ  يا  : تفگ تفر و  نوراه  دزن  هب  نوراه  تاضق  زا  یکی  يرتحبلا  وبا  هک  دنا  هدروآ 
یگدرب هب  مهتم  وا  هک  یماگنه.میهد  یم  تداهـش  ام  تسنم و  هدرب  ییحی  ییوگب  هدرک  عمج  ار  ناـجیابرذآ  نیوزق و  ، ير فارـشا 

دادغب هب  لضف  هارمه  دش و  میلـست  دوب  يا  هلیحره  اب  يزیرنوخ و  نودب  ییحی  لاحرهب  دنک (3). تماما  ياعدا  دناوت  یمن  رگید  ، دش
نیدب دـش (4)و  وربور  وا  اب  مارتحا  لامک  اب  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  نوراه  ، دیـسر نوراه  سلجم  هب  ییحی  هک  یماـگنه.تفر 

اهنآ زا  یکی  هک  دـندرک  حدـم  ار  لضف  يدایز  نارعاش  تسبورف  ناهج  زا  هدـید  ییحی  هک  یماگنه.تفای  تاـجن  وا  رطخ  زا  بیترت 
دوتس (5). ییحی  رطخ  ندرب  نیب  زا  دروم  ار  لضف  ياهشالت  هک  تسا  هضفخ  یبا  نب  ناورم 

ص:166

بهذلا ج 3 ص 353 جورم  ( - 1 - 1
يربط ج 8 ص 242 خیرات  ( - 2 - 2

هیدرولا ج 1 ص 191 قئادحلا  ( - 3 - 3
يرخفلا ص 144 ( - 4 - 4
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مهاسملا حادق  تمتخ  املک  مکل  ازئاف  جریحن  کلملا 
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رطخ زا  ، دروآ مهارف  ار  اهیولع  يدونشخ  ات  داد  هیده  وا  هب  هک  يدایز  لاوما  درک و  زاربا  ییحی  يارب  هک  یمارتحا  همه  نآ  اب  نوراه 
.داد ناوارف  ياه  هزیاج  تیقفوم  نیا  يارب  ار  لضف  دومن (1)و  ینادنز  شا  هناخ  رد  ار  وا  دیدن و  هدوسآ  ار  دوخ  وا  ذوفن 

يادا يارب  ،و  هکم هب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  هک  داد  هزاـجا  وا  هب  ، دراذـگن بولطماـن  رثا  ییحی  ندوـب  ینادـنز  هـکنیا  يارب  نوراـه 
يارجا يارب  هک  یکدنا  هدع  رگم  ، تفاین یناروای  اجنآ  تفر و  زاجح  هب  ییحی.دورب  هنیدم  هب  خف  بحاص  یلع  نب  نیـسح  ياهـضرق 
نوراه تعاـطا  زا  دـنک و  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ییحی  هک  دـنداد  شرازگ  نوراـه  هب  دـندش و  عمج  وا  رود  نوراـه  ياـه  هشقن 

تشاد و یـصوصخم  ینمـشد  (ص) ربمایپ تیب  لها  اب  هک  دوب  هّللا  دبع  نب  راکب  اهزور  نآ  رد  هنیدم  رادنامرف  تسا (2). هدش  جراخ 
شرازگ ساسارب  نوراه  دزیگنارب (3). اهیولع  هیلع  ار  وا  رظن  دهد و  شرازگ  نوراه  هب  یعقاو  فالخ  رابخا  هک  دیشوک  یم  هراومه 

دوخ سلجم  هب  ار  وا  هاتوک  ياـه  هلـصاف  رد  نوراـه  ، درک ینادـنز  رورـسم  شمداـخ  لزنم  رد  ، هدرک بلج  دادـغب  هب  ار  ییحی  راـکب 
.درک میلست  ناناج  هب  ناج  نادنز  رد  ات.دینادرگ  یمزاب  نادنز  هب  وگتفگ  زا  سپ  دناوخ و  یمارف 

: هک دنک  یم  لقن  مشاه  ینب  زا  یکی  نابز  زا  ، ییحی تشذگرد  تیفیک  درومرد  یبوقعی 

تـشپ زا  یهاگ  هک  دوب  هلـصاف  هاتوک  راوید  کی  وا  نم و  نیب.دوب  ینادـنز  نآ  رد  زین  ییحی  هک  مدوب  ینادـنز  يا  هناـخ  رد  مه  نم 
نارومأم دعب  زور.دنا  هدادن  اذغ  نم  هب  هک  تسا  زور  زورما 9  : تفگ نم  هب  راوید  تشپ  زا  زور  کی.میدرک  یم  وگتفگ  مهاب  راوید 

دگل تابرض  ریز  رد  ار  وا  سپـس.دندروآ  نوریب  شندب  زا  ار  شیاهـسابل  همه  ییحی  لحم  شیتفت  زا  سپ  دندمآ و  نادنز  هب  نوراه 
رد درپس (5). ناج  دش و  رامیب  هجنکـش  یگنـسرگ و  زا  اجنآ  رد  هک  دیـشک  لوط  هام  ود  وا  نادنز  تدـم  هک  دـنا  هتفگ  دنتشک (4).

.دندرک انب  ار  راوید  هداهن  وا  ندب  يور  ار  اهگنس  دنداد و  رارق  يراوید  یپرد  هدنز  هدنز  ار  وا  هک  تسا  هدمآ  خیرات  بتک  زا  یخرب 

توعد ملید  رد  يرگید  برغم و  رد  یکی  هک  گرزب  بیقر  ود  رطخ  زا  نوراه  ، دادغب رد  ییحی  ،و  برغم رد  سیردا  ندش  هتشک  اب 
رظن زا  یلو  تفای  نایاپ  یسایس  رظن  زا  نوراه  دهع  رد  هیدیز  توعد  هنوگنیدب  تفای و  تاجن  ، دندرک یم  دمحم  لا  هدیزگرب  درف  هب 

يرکف
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.دندرک توعد  دمحم  لآ  ياضر  هب  هتساخرب  يدارفا  زین  نوراه  زا  دعب  ات  ، تشاد همادا  یتدیقع  و 

رد هک  دشاب  یم  ریجنز  ياه  هقلح  نوچمه  رمتسم ، شبنج  کی  ، هیدیز تضهن  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیدیز  خیرات  یـسررب  زا 
نیزگیاج رگمتس و  ماکح  تنطلس  ندیبوک  مهرد  يارب  اهنآ.تسا  هتشاد  موادت  اهنآ  زا  نت  دنچ  ای  کی  هلیسو  هب  ، يرگمتـسره دهع 

يرگید زا  یکی  اهشبنج  اهتکرح و  نیا.دندرکن  يراذگورف  یشالت  چیه  زا  دندیـشک و  ریـشمش  هدرک و  مایق  يولع  تموکح  ندرک 
دنک توعد  دـمحم  لآ  ياـضر  هب  هک  زاـبناج  يولع  کـی  زا  نیمز  يور  زگره  موس  مود و  نرق  ود  لوط  رد  درک و  بورغ  عولط و 

.دشن یلاخ 

ص:168
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موس شخب 

مراهچ لصف 

هراشا

هیدیز ياه  شبنج  شرتسگ 

ابطابط نبا  اب  يدیز  نایعیش  تعیب 

رظن هطقن  زا  دیـشرلا  نوراـه  هرود  ، برغم رد  سیردا  شردارب  ملید  رد  هّللا  دـبع  نـب  ییحی  ماـیق  يدـیز و  ياهتـضهن  هـمه  مـغریلع 
تبسن وا  نارای  ارزو و  شنیب  نوراه و  یکریز  تسایس و  عقاورد.دوب  میالم  مارآ و  يا  هرود  اتبسن  ، يولع تاداس  اب  راتفر  یـسایس و 

ربارب رد  ار  نایعیـش  يوردنت  دندرک ، یم  هزرابم  یـسابع  يافلخ  اب  تدش  هب  هک  ، يدـیز یبالقنا  نایعیـش  يولع و  تاداس  اب  راتفر  هب 
،و ردـپ ینیـشناج  تفالخ و  رـس  رب  نومأم  نیما و  نایم  فالتخا  گنج و  شتآ  زورب  نوراه و  گرم  اب  اما.دوب  هداد  شهاک  نوراه 

کی نتفرگرـس  زا  يارب  ار  هنیمز  تفای و  رییغت  هعیـش  نویبالقنا  عفن  هب  یـسایس  عاضوا  ، شردارب تسد  هب  نیما  ندش  هتـشک  ماجنارس 
تخاس (1). هدامآ  ، يدیز نایعیش  يربهر  هب  رتشیب  مهنآ  ، عیسو بالقنا 

مـلظ و ياههاگتـسد  ربارب  رد  اریز  ، دنتـشاد هدـهعرب  يدـیز  نایعیـش  رتـشیب  ، ار ناـیولع  ياـهبالقنا  يربـهر  ، یمالــسا خـیرات  قباـطم 
اب دیاقع  ظاحل  زا  یعیـش  ياههورگ  رگید  هچ  رگا.دـنتخادرپ  یم  هزرابم  هب  رگمتـس  يافلخ  اب  هناحلـسم  هدوبن و  هیقت  هب  دـقتعم  ، متس
یم تروص  ، لدع تلود  هماقا  يارب  ملظ و  دـض  رب  هراومه  هک  بالقنا  مایق و  تیهام  رظن  زا  اما  دـنا  هتـشاد  فالتخا  یئزج  ، نایدـیز

.دندومن یم  ینابیتشپ  اهنآ  ياهتدهاجم  اهشالت و  زا  دندرک و  یم  تیامح  يدیز  نایولع  هنابلط  قح  تازرابم  زا  ، تفرگ

یکی ، نومأم تموکح  دهع  رد  رهش  نآ  نایعیش  ینابیتشپ  هب  ، هفوک رد  ابطابط  نبا  هب  فورعم  يدیز  میهاربا  نب  دمحم  بالقنا  مایق و 
خیرات زا  هرود  نیا  زراب  ياهبالقنا  زا 
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زا یخرب  قیوشت  یسایس و  عاضوا  رییغت  تهج  هب  سپس  ، دوب نکاس  زاجح  رد  ، يدیز نایولع  اب  تسخن  ، ابطابط نبا  تسا (1). یمالسا 
.داد رارق  دوخ  تازرابم  زکرم  ار  هفوک  ، هدمآ قارع  هب  ، هفوک نایعیش 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  ؛ دندوب لیامتم  نایولع  هب  نیمزرس  نآ  مدرم  هبطاق  دوب و  نایسابع  دض  ياه  هئطوت  زکرم  ، هفوک نامز  نآ  رد 
یبا جورخ  ببس  دنیوگ  دندرک (2). مایق  نایـسابع  دض  رب  هفوک  رد  نیعا  نب  همثره  نایـسابع و  شترا  هدنامرف  ایارـسلا  یبا  مینیب  یم 

نایـسابع دضرب  درک و  راید  كرت  ، هدش تحاران  دـمآ  شیپ  نیا  زا  وا  دـنتخاس و  مورحم  ایازم  قوقح و  زا  ار  وا  هک  دوب  نآ  ایارـسلا 
هدوب دیـشرلا  نومأم  یـسایس  شور  وا  جورخ  هزیگنا  دـنیوگ  یم  ، هتـشاد يرگید  رظن  ناخروم  ناـیم  نیا  رد  دومن (3). گنج  مـالعا 

تختیاپ ، هتـشاد مدقم  برع  يزات و  هریت  رب  ار  مجع  سراف و  داژن  تفرگ و  شیپ  رد  ار  يداژن  تسایـس  نومأم  هک  بیترت  نیاب.تسا 
.نیتسایرلاوذ لهس  نب  لضف  داد و  لاقتنا  ، ورم هب  دادغب  زا  ار  یمالسا  روشک 

.دیزگرب يریزو  تسخن  هب  دوب  اهسراف  زا  هک  ار 

لیـصا و برع  کی  ، دوخ ایارـسلا  وبا  هکنیا  صوصخب  ، دوبن راگزاس  ، یبرع داژن  برع و  قاذم  اب  یـسایس  شور  نیا  هک  تسا  یعیبط 
.دوب ماع  صاخ و  دزنابز  ، سراف مجع و  اب  هلیبق  نیا  ینمشد  هک  تسا  نابیش  ینب  هریت  زا 

دـضرب ، گنج هب  ار  وا  دـناروشب و  ار  ایارـسلا  وبا  هک  دوب  یفاک  دوخ  اهنآ  هب  رتشیب  تازایتما  نداد  اهیناریا و  هب  دیـشرلا  نومأم  لـیامت 
.دراداو نایسابع 

تریح و اـب  سپـس  ، تشک ار  رهـش  رادـنامرف  درب ، موجه  راـبنا  رهـش  يوسب  ادـتبا  تفر  نوریب  هفوک  زا  ایارـسلا  وبا  هک  یتـقو  دـنیوگ 
ابطابط نبا  اب  هکنآ  ات.دروآ  هانپ  یـسک  هچ  هب  ای  دـنک و  راک  هچ  هک  تسناد  یمن  دـش و  هناور  ، رگید ياهرهـش  فرط  هب  ، ینادرگرس

.دومن (4) تعیب  وا  اب  هدرک و  تاقالم 
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ابطابط نبا  مایق 

.دنک مادقا  نایسابع  دضرب  دوخ  توعد  هب  رهش  نآ  رد  ات  دش  هفوک  مزاع  زاجح  زا  نایولع  زا  یضعب  قیوشت  هب  ، میهاربا نب  دمحم 

گنج زورب  زا  سپ  دوب  برعلا  هریزج  رد  وا ، نارگـشلرس  زا  نومأم و  نارادتـسود  زا  یکی  هک  یئاـط  بیبش  نب  رـصن  رگید  يوس  زا 
.دز زاب  نایسابع  تعاطا  زا  رس  درک و  هدافتسا  ، جرمو جره  عاضوا و  ینوگرگد  زا  ، تفالخ رس  رب  ردارب  ود  نایم 

رهاط ياج  هب  دومن و  برعلا  هریزج  رادنامرف  ار  نسحلا  نب  رهاط  دوخ  دشرا  رادرس  ، دیـشرلا نومأم  ، بیبش نب  رـصن  شروش  لابند  هب 
رهاط رب  ، نیـسحلا نب  رهاط  ياجب  ، لهـس نب  نسح  باصتنا.دـینادرگ  قارع  یلاو  يرجه  لاسب 198  ار  لهس  نب  نیـسح  ، نیـسحلا نب 

نیما و دـضرب  گنج  رد  هدرک و  تمدـخ  نومأم  هب  اهلاس  هک  وا.تسناد  نومأـم  بناـج  زا  گرزب  یتناـها  ارنآ  ،و  دـمآ نارگ  تخس 
تخس ،و  تشاگنا نومأم  یئافو  یب  ناشن  ار  شلزع  سپس  دوخ و  ییاجباج  دوب  هداد  ناشن  دوخ  زا  ، اهتداشر اهتعاجـش و  ، وا تسکش 

.تشگ لد  هدرزآ 

شردارب يدونـشوخ  تیاضر و  رطاخ  هب  ار  لهـس  نب  لضف  ناوارف  ذوفن  ببـس  هب  تقیقح  رد  ، نومأـم بناـج  زا  اـهلاقتنا  لـقن و  نیا 
زا ار  همثره  يرادـنامرف و  زا  ار  نسحلا  نب  رهاـط  اـت  داتـسرف  قارع  هب  ار  دیعـس  یبا  نب  یلع  لـضف ، ، نآ لاـبند  هـب.داد  ماـجنا  لـضف 
زا يرایـسب  اب  ار  دیمحلا  دبع  نب  دیمح  يرادنامرف و  هب  يو  ياجب  ار  لهـس  نب  نسح  شردارب  سپـس  ،و  دنک لزع  شترا  یهدنامرف 

يوسب ات  دـش  هناور  هقر (1) رهـش  فرط  هب  دوـخ  لزع  زا  سپ  ، نیـسحلا نب  رهاـط.دومن  بوـصنم  شترا  یهدـنامرف  هـب  شترا  نارس 
دیامن (2). هزرابم  دیشرلا  نومأم  هفیلخ  اب  دباتشب و  ناسارخ 

يو رب  یناوارف  طلـست  هک  لهـس  نب  لضف  رب  شدامتعا  زین  ناشیا و  زا  دوخ  ینادرگ  يور  رب  ینبم  ، دیـشرلا نومأـم  دـصق  زا  ناـیقارع 
رادید زا  ار  هنیدم  لها  نایشترا و  هدرک و  ینادنز  ار  وا  ، هدش طلـسم  هفیلخ  رب  لضف  هک  دش  عیاش  یتح.دندش  هدرزآ  تخـس  ، تشاد

تسا (3). هدومن  زاب  وا  اب 
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وا اب  یـصاخ  توادـع  هک  نایولع  نایم  رد  صوصخب  هفیلخ  تعاطا  زا  یچیپرـس  دزیخاـپب و  اـه  هنتف  هک  دـش  ببـس  تاـعیاش  نیمه 
دنور رد  ار  دوخ  شقن  نایولع  هک  دـیدرگ  ببـس  ، اـهبوشآ نیا.ددرگ  ینلع  دنتـسناد ، یم  دوخ  یعرـش  قح  بصاـغ  ار  وا  دنتـشاد و 

رد هّللا  دبع  نب  میهاربا  تضهن  نامز  زا  هکنآ  لاح.دنیامن  زاغآ  تفالخ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  دنزاس و  راکشآ  یسابع  تلود  یـسایس 
دنداد و لیکـشت  یعامتجا  اهنآ  ، نیاربانب.دنتـشاد لوبق  ار  وا  تعاطا  دندینـش و  یم  ار  هفیلخ  نامرف  ، یـسابع تفالخ  زاغآ  رد  ، هرـصب
قارع و عاـضوا  دـندومن و  زیواتـسد  هفیلخ  رب  ار  لهـس  نب  لـضف  طلـست  هلئـسم  ، هدرک ناـیب  بـالقنا  تضهن و  يارب  ار  دوـخ  لـئالد 

دنداد (1). رییغت  دوخ  بالقنا  عفن  هب  ار  هفوک  صوصخب 

بیبش نب  رصن  شروش 

ياـسؤر زا  یکی  هک  وا.تشاد  هدـهع  هب  ، دوب نایـسابع  تموکح  نتخادـنارب  شفدـه  هک  ار  یـشبنج  يربهر  رـصن  هک  تسا  فورعم 
يارب ار  نیـسحلا  نب  رهاط  ، نومأم دـنک (2). شروش  هک  تفرگ  میمـصت  ، دوب نومأم  یماـن  نارادرـس  زا  یکی  برعلا و  هریزج  لـیابق 

هب ار  دوخ  دیاب  هک  درک  رکف  هجیتنرد  ، درادن ار  نایسابع  گرزب  شترا  ربارب  رد  تمواقم  يارای  هک  دید  رـصن.دیزگرب  رـصن  اب  لباقم 
هب ددـنویپب و  ناـیولع  هب  اـت  تـفرگ  شیپ  رد  ار  زاـجح  هار  تـهج  نیاـب  ، دـیامن هزراـبم  نایـسابع  اـب  اـجنآ  زا  هدـناسر و  یهاـگهانپ 

تهج نیا  زا  ، دوب هعیش  نطاب  رد  رصن  : دیوگ یم  فورعم  خروم  یناهفصا  جرفلا  وبا.دنیامن  مایق  یـسابع  تفالخ  يدوبان  يارب  ، قافتا
دزاس (3). هارمه  دوخ  اب  ار  اهنآ  تسناوت  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  نایولع  هقالع 

دوخ یلـصا  رقم  هنیدم  زا  يرجه  لاسب 196  تشاد  شروش  رـس  هک  يدیز  نایولع  زا  یکی  ، ابطابط نبا  میهاربا  نب  دـمحم  ، زاجح رد 
ات درک  ناهنپ  ار  دوخ  ، نایـسابع سرت  زا  یلو  ، دریگب تعیب  اهنآ  زا  ات  تفرگ  سامت  جاجح  اب  هناـیفخم  لاـس  نآ  رد  يو.دـمآ  هکم  هب 

.دوشن ینلع  ، وا توعد 

اب ار  نایسابع  هیلع  مایق  رب  ینبم  دوخ  میمصت  بیبش  نب  رصن  ، ماگنه نیا  رد 
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میظنت يارب  ار  نومأم  نارادرس  زا  یکی  هک  دوب  رکف  رد  مه  ابطابط  نبا  یفرط  زا.درک  بلج  ار  وا  رظن  تشاذگ و  نایم  رد  ابطابط  نبا 
لابقتـسا ، وا میمـصت  زا  درک و  قفاوت  ، بیبش نب  رـصت  رکف  اب  هک  دوب  اجنیا.دوش  هریچ  نایـسابع  رب  دـناوتب  ات  دزاـس  هارمه  ، دوخ شترا 

دومن (1).

رصن یتایلمع  حرط 

دنزیرب (2). ار  نایسابع  دضرب  شروش  حرط  مایق و  هشقن  اجنآ  رد  ، هتفر برعلا  هریزج  هب  ابطابط  نبا  اب  هک  دوب  نیا  رصن  هشقن  حرط و 

ضقن اب  اجنآ  رد  هک  سوسفا  اما  ، تفاتـش هریزج  يوسب  بیبش  نب  رـصن  اب  تاـقالم  يارب  دوخ  ناـیفارطا  اـب  اـبطابط  نبا  تهج  نیا  زا 
.دیدرگ وربور  رصن  هدعو  فلخ  نامیپ و 

رد تشگزاب و  هناخ  هب  یظفاحادـخ  يارب  ، ابطابط نبا  زا  نتـشگ  ادـج  زا  سپ  رـصن  هک  تسا  رارق  نیا  زا  رـصن  ناـمیپ  ضقن  ناتـساد 
اب هک  دوب  اجنیا  ؛ تشاذگ نایمرد  دوخ  نادنواشیوخ  هداوناخ و  اب  ، نایـسابع هیلعرب  ، ابطابط نبا  اب  يراکمه  رب  ینبم  ار  دوخ  رکف  اجنآ 

دومن و یهن  گرزب  راک  نیاب  مادـقا  زا  ار  وا  یلئالد  اب  شیومعرـسپ  کی  هک  اـجنآ  اـت  تشگ  وربور  شا  هداوناـخ  دـیدش  تفلاـخم 
ياهوزرآ هک  اریز  شابم  رورغم  ( یتسیلانویسان  ) ییارگ موق  توخن  هار  زا  دوخ  يأر  هب  زگره  ، رصن يا  : تفگ رصن  هب  يراعشا  نمض 

تمـشچ يولج  رد  ار  نآ  ياهیدب  اهیبوخ و  زین  نک و  روصت  هابتـشا  شزغل و  رد  ار  دوخ  هراومه.تسین  گرزب  نادرم  نأش  رد  زارد 
یمن زگره  هک  اریز  ، نکن داـمتعا  تسا  عوقو  لاـح  رد  هظحلره  نآ  لاوز  هک  يزیچ  هب  زگره  ، یناـمب ظوـفحم  نآ  زا  اـت  نک  مسجم 

.دیسر تموکح  فادها  هب  ناوت 

زا ابطابط  نبا  اما  ، دراذـگب وا  رایتخا  رد  ، رانید رازه  رادقم 50  هب  یلوپ  حالـس و  هک  تساوخ  ابطابط  نبا  عانقا  يارب  رـصن  ، همه نیا  اب 
: تفگ دز و  زاب  رس  نآ  لوبق 

کین نامگ  وت  هب  ادتبا  ام  ، دنباتشب یعاد (4) کمک  هب  ، قح هار  رد  همه  ات  میدرک  عافد  وت  زا  دوخ  هورگ  هبصع (3)و  اب  هّللا  دمحب  ام 
.دنوش یم  راگتسر  ، نایوگتسار اما  ، دننک تشنزرس  نالقاع  تهج  نیدب  يدرک و  یهاتوک  نآ  ربارب  رد  وت  یلو  میتشاد 

ص:173

یلکرز ج ص 182 مالعالا  ( - 1 - 1
نیبلاطلا ص 519 لتاقم  ( - 2 - 2

.نیعم گنهرف  ؛ صخش يردپ  نادنواشیوخ  ، هبصع - *( - 3
.نیعم گنهرف  ؛ دنک توعد  دوخ  نید  هب  ار  مدرم  هکنآ  ، یعاد - **( - 4
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ایارسلا وبا  ابطابط و  نبا  تاقالم 

وا ، دـنیوگ یم.تشگزاـب  زاـجح  يوسب  ینامیـشپ  اـب  درک و  یلمأـت  دوخ  رد  ، بیبش نب  رـصن  زا  يدـیمون  سأـی و  زا  سپ  اـبطابط  نبا 
ددرگرب و مود  راب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  ریدقت  عاضوا و  طیارش و  اما  دنک  فاصم  نایسابع  اب  ییاهنت  هب  دناوت  یمن  هک  دوب  هدیمهف 
هب تشاد و  رس  رد  شروش  يادوس  هک  ایارـسلا  وبا  اب  یفداصت  روطب  شنتـشگرب  زا  لبق  راب  نیا  یلو  ، دنک بیقعت  ار  شفده  شالت و 

.دومن دروخرب  تشگ  یم  کمک  لابند 

یتشآ یتموصخ  تفالخ  هاگتـسد  اب  نایولع  تسناد  یم  هک  ارچ  دـنک  تاـقالم  ناـیولع  اـب  هک  تساوخ  یم  دوخ  ایارـسلا  وبا  ارهاـظ 
رب ینبم  ، دوخ میمصت  هدرک  تاقالم  وا  اب  برعلا  هریزج  رد  ات  دش  ممصم  ، تشگ هاگآ  ابطابط  نبا  يارجام  زا  نوچ  ، يو.دنراد ریذپان 

دنناروشب و وا  دض  رب  ار  قارع  هدومن  مایق  نومأم  دضرب  هفوک  رد  ، قافتا هب  ودره  ات  دراذگب  نایم  رد  وا  اب  ار  نایسابع  دض  رب  شروش 
.تشاداو مایق  هب  ار  وا  دومن و  حرطم  ابطابط  نبا  اب  ار  هزرابم  جورخ و  هشقن  هک  دوب  ایارسلا  وبا  نیا  هرخالاب 

منک (1). جیسب  وت  ینابیتشپ  هب  ار  هفوک  همه  نم  ات  وش  تارف  هناور  وت  : تفگ وا  هب  ایارسلا  وبا 

عاضوا زا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هفوک  هار  سپـس  دش و  تارف  یهار  ابطابط  نبا  بیترت  نیدب  تشگ و  دـقعنم  یناهنپ  روطب  ، نامیپ نبا 
.دننک مایق  نایسابع  دضرب  ات  دیسرپ  یم  اهنآ  تیب  هفوک و  نایولع 

رد ابطابط  نبا  هب  ار  اهنآ  رابخا  ،و  درک عامتجا  يدـیز  نایولع  اـب  ـالبرک  رد  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  ـالبرک  هار  زا  ایارـسلا  وبا  اـما 
.دیناسر هفوک 

لد رد  یکش  تهج  نیا  زا  ، دیـسر رترید  یمک  دوب ، هدش  نیعم  ، ابطابط نبا  وا و  نایم  هک  يررقم  دعوم  نآ  زا  ایارـسلا  وبا  فسالا  عم 
کش اما.ددرگرب  دنزب و  دوخ  هدعو  هب  اپ  تشپ  دهاوخ  یم  ، بیبش نب  رصن  دننامه  زین  ایارـسلا  وبا  دنکن  هک  درک  هسوسو  ابطابط  نبا 

نبا اب  هک  دوب  نیا.درک  مالعا  مایق  يارب  ، اوق ماـمت  اـب  ار  دوخ  یگداـمآ  تسویپ و  وا  هب  ، ایارـسلا وبا  يدوزب  ،و  دـش فرطرب  هسوسو  و 
تخادرپ (2). اوق  كرادت  یهد و  نامزاس  هب  ابطابط 

ص:174

نیبمالسالا ص 81 تالاقم  ( - 1 - 1
بهذلا ج 4 ص 27 جورم  ،ج 8 ص 528 و  يربط خیرات  ( - 2 - 2

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 222 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_174_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_174_2
http://www.ghaemiyeh.com


رب يرجه  لاس 199  بجر  رد  هک  دوب  نیا  دنک ، توعد  دمحم  لآ  ياضر  ابطابط و  نبا  مانب  مایق  نیا  رد  هک  دـش  دـهعتم  ایارـسلا  وبا 
درک (2). توعد  تنس (1) باتک و  هب  لمع  دمحم و  لآ  ياضر  هب  ار  نانآ  داد و  ناما  ار  مدرم  ، درک هبلغ  هفوک 

دمحم نب  دمحم.دندومن  تعیب  هتسویپ و  مدرم  هب  مدآ ، نب  ییحی  دننام  هفوک  گرزب  ياهقف  دندومن و  تعیب  يو  اب  ، مدرم زا  يرایسب 
بقل هب  دیچیپ و  مدرم  نایم  شترهش  دنتسویپ و  وا  هب  ، دندوب يو  نادنواشیوخ  زا  همه  هک  هّللا  دبع  نب  یلع  ، رفعج نب  دمحم  ، دیز نب 

دیدرگ (3). بقلم  نینمؤملا  ریما 

دز (4). شقن  اه  مهرد  يور  رب  ، دوب شرتشگنا  شقن  نیرز  يا  هیآ  ، ابطابط نبا  : دیوگ یم  یسدقم  ، فورعم خروم 

(: هیآ 4 ، فص هروس  " ) ٌصوُصْرَم ٌنا�ْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  ّللا 
�

َه َّنِإ  "

.دننک راکیپ  نیدالوف  دس  نوچ  وا  هار  رد  هک  ار  یناسک  دراد  یم  تسود  دنوادخ  انامه 

همجرت : تسا هدنام  راگدای  هب  تایبا  نیا  يو  راعشا  زا.دوب  هحیرق  شوخ  يرعاش  رورپدهز و  يدباع  ، ملاع یهیقف  ابطابط  نبا 

یم تمدـخ  ارم.دراذـگ  یمن  رثا  نم  رد  یلو  ، دوش یم  نیمغ  هراوـمه  دـنک  یم  ناـهنپ  ار  دوـخ  هودـنا  مغ و  هک  یلد  راـمیب  دوـسح 
همشچرس زا  متسه و  اراد  ار  زغن  مالک  ون و  ياهنخس  نم  هک  یلاحرد  منک  یم  شالت  شناد  ندروآ  تسد  هب  رد  نم  هک  ( دسح ) دنک

هتخاس دونشوخ  یهاگآان  لهج و  اب  ار  دوخ  دنک و  یمن  بذج  ار  تورث  انغ و  ، شناد هک  دنک  یم  رکف  وا.مراد  اه  هرهب  شناد  ياه 
شناد هزادنا  هب  یسکره  شزرا  اریز  منک  تاهابم  دوخ  شزرا  رب  نم  هک  راذگب  ، ییامن یم  تمالم  ارم  هکنآ  يا.دراد  یم  لوغشم  و 

تسوا (5).

ص:175

نودلخ ج 4 ص 8 نبا  همدقم  ( - 1 - 1
نیبلاطلا ص 523 لتاقم  هحفص 30 و  بدالا ج 23  هیاهن  هیولعلا ص 16 و  هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2

بلاطلا ص 161 هدمع  ( - 3 - 3
خیراتلا ج 6 ص 19 ءدبلا و  ( - 4 - 4

نم عمجا  ابلاط  ملعلا  یفاشح  نا  یلع  مولی  هنیزح  يدنع  سیل  بئک  یحبصن  زینا و  یفجت  بلقلا  ضیرم  دوسح  راعـشا : نتم  ( - 5 - 5
میمذلا لهجلاب  نسحی  یتفلا و  بلجب  ملعلا ال  نا  معزی  هنوع و  هنیفتـسا  امم  ظفحاو  هنوع  مالکلا و  راکبا  کلماف  هنوتف  لاجرلا  دـنع 

هنونسحی ام  سانلا  لک  هتمیقف  یتمیقب  یلاغا  ینعد  ، یمئالایف هنونظ 

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_175_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_175_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_175_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_175_5
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدش  لقن  وا  زا  ، نایسابع مذ  رد  زین  ریز  راعشا 

رت ممـصم  هزراـبم  رما  رد  ارم  ، مدـید نایـسابع  روـج  ملظ و  زا  هک  ار  هچنآ  اـما  ، مدوـب يدـج  ( نایـسابع اـب  هزراـبم  ) دوـخ راـک  رد  نم 
متس ملظ و  اب  نآ  نارادفرط  قح و  لها  اب  دنیامن و  فرصم  قح  فالخرب  لطاب و  هار  رد  ار  لاملا  تیب  هک  تسا  هتسیاش  ایآ.تخاس 

نارگمتس متـس  ملظ و  نیا.مدرکن  ریخأت  اهنآ  اب  هزرابم  رما  رد  ، مدید ار  نایـسابع  متـس  ملظ و  نیا  هکنیمه  ، مسق ادخ  هب  ؟ دننک هلماعم 
یم باـسح  نآ  يور  نـالقاع  هک  هتخاـس  یمتح  ار  دوخ  مکح  اـضق و  ادـخ و  دریگ و  رارق  ناگدـننیب  تربع  دروم  هک  تسا  یفاـک 

: تیب ود  نیا  زین  دننک (1)و 

شاک يا.دنریگب  ناتـسدرود  ناگناگیب و  ارنآ  دوشب و  لامیاپ  ، ادخ لوسر  اب  یکیدزن  تبارق و  دوجو  اب  ام  قح  هک  تسا  راوازـس  ایآ 
دوبن (2). یکرتشم  ياهاین  ، ام بسن  رد  تقوچیه  دش و  یم  رود  ، تبارق یکیدزن و  نیا 

ابطابط نبا  تموکح  زاغآ 

نیا زا  نمی  هنیدـم و  هکم و  رد  نایولع  دـیچیپ و  اهرهـش  رد  ناـش  هزاوآ  دـنتفای  طلـست  هفوک  رب  هیدـیز  اـبطابط و  نبا  هک  یماـگنه  )
دندرک (3). توعد  ابطابط  نبا  يارب  تعیب  هب  ار  مدرم  دنتفرگ و  ار  اهرهش  نآ  دنتساخاپب و  هدرک  هدافتسا  تصرف 

ص:176

لام بهذیا  ملظلا  نم  تیار  ام  ادج  دجلا  یلا  یندازف  يرما  نم  دج  یلع  تتکو  راعشا : نتم  تایفولاب ج 1 ص 339، یفاولا  ( - 1 - 1
هّللا هربع و  یفک  مزع  یف  ینـضم  الا ال  اهترواج  اهتلأسف و  اهترـصبا  ام  كرمعل  مکحلا  رباج  یف  قحلا  لـها  لزنت  هقح و  ریغ  یف  هّللا 

میکحلا يوذل  انبر  نم  هظع  اهب  هواضق  یضقی 
مل ادـعب و  ناک  برقتلا  تیلایق  دـعبلا  هذـخأی  برق و  یلع  تقو  لک  یف  انقح  ضقنیا  راعـشا : نتم  كرادـم ص 339، نامه  ( - 2 - 2

دودجلا انبسانم  عمجت 
هبیتق ص 387 نبا  فراعملا  ( - 3 - 3
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دوب (1). ( نسحلا نب  نسحلا  نب  دواد  نب  ) نامیلس نب  دمحم  ، دناوخ یمارف  ابطابط  نبا  تعیب  هب  ار  مدرم  هنیدم  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 

زا جراــخ  رد  وا  تموـکح  بـیترت  نیاــب  رفعج (2)،و  نـب  یــسوم  نـب  مـیهاربا  نـمی  رد  ،و  مـیهاربا نـب  مساـق  شردارب  ، رــصم رد 
.تفای شرتسگ  ، قارع

شرتسگ ، یمالـسا رواـنهپ  روشک  ياهرهـش  رتشیب  رد  هک  ارچ  ، دـشاب یم  هیدـیز  ياهتـضهن  نیرت  هرتسگ  زا  یکی  ، اـبطابط نبا  توعد 
.تفای

یضعب یتح  ، تشاد لیـسگ  قارع  جراخ  هب  ، نایعیـش توعد  يارب  یناغلبم  هکلب  ، تخاسن رـصحنم  هفوک  هب  ار  دوخ  توعد  ابطابط  نبا 
.دنتفگ کیبل  وا  توعد  هب  نایسابع  زا 

يو تعیب  هب  ار  وا  هک  داتـسرف  یـسوم  نب  یـسیع  نب  سابع  نب  لـضف  شیپ  هب  ار  یـسک  اـبطابط  نبا  : دـیوگ یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
جراخ رهـش  زا  سابع  نب  لضف  هک  دـندید  اما  دـیامن (3). يرای  ار  وا  دروآ و  درگ  حالـس  وا  يارب  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـنک و  توعد 

ار ربخ  نیا  ، ابطابط نبا  هداتـسرف.تسا  گنج  هدامآ  هتفرگ  تسد  رد  حالـس  دوخ  تسا و  هدنک  قدنخ  ار  شا  هناخ  رود  تسا و  هدش 
شوگ اـهنآ  اـما  ، دـندنویپب اـبطابط  نبا  هب  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  درک و  توعد  شمارآ  هب  ار  اـهنآ  ، ایارـسلا وبا.دـیناسر  ایارـسلا  یبا  هب 
ناـیرج زا  تسویپ و  لهـس  نب  نسح  هب  ، لـضف هاگنآ.دـنتفرگ  ناـشن  ، دوخ ياـهریت  اـب  ار  ایارـسلا  وـبا  اـهراصح ، تشپ  زا  دـندرکن و 

( .داد کمک  هدعو  ار  لضف  زین  نسح  تخاس و  شعلطم 

نایسابع گنج  زاغآ 

زا.دش بوصنم  هفوک  يرادنامرف  هب  لهس  نب  نسح  فرط  زا  زین  روصنم  رفعج  یبا  نب  نامیلس  ، دش هفوک  دراو  ابطابط  نبا  هک  يزور 
تفشآرب تخس  هفوک  رادنامرف  رب  يو  اذل  ، دوب هدادن  شرازگ  لهس  نب  نسح  هب  ار  ابطابط  نبا  طلست  هفوک و  رابخا  نامیلس  هک  اجنآ 

وا هک  ارچ  ؛ دـنک تیبثت  اجنآ  رد  ار  تفالخ  تموکح و  دریگ و  سپزاب  ار  هفوک  ات  تخاس  هداـمآ  ناـیولع  اـب  گـنج  يارب  ار  دوخ  و 
دوب (4). هدینش  دوخ  ناراذگتمدخ  زا  یکی  سابع  نب  لضف  زا  ار  نایولع  ابطابط و  نبا  مایق  نایرج  هفوک و  بالقنا 

ص:177

بهذلا ج 4 ص 26 جورم  ( - 1 - 1
نیمالسالا ص 83 تالاقم  ( - 2 - 2

نیبلاطلا ص 525 لتاقم  ( - 3 - 3
يربط ج 8 ص 529 خیرات  ( - 4 - 4
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هدایپ شترا  رازه  هارمه 10  هب  هتخاس  هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  هک  داد  روتـسد  بیـسم  نب  ریهز  شناهدنامرف  زا  یکی  هب  ور  نیازا 
.دوش هناور  هفوک  هب  ، ابطابط نبا  اب  گنج  يارب  هراوس  و 

یماظن و عضو  دنتـساوخ  یم  اریز  دـنتفرن  نوریب  هفوک ، زا  دـندش  هاگآ  نایـسابع  یماظن  يورین  زا  هک  یتقو  ، ایارـسلا وبا  ابطابط و  نبا 
.دننک یبایزرا  ار  نایسابع  یگنج 

فرط هب  ار  دوخ  ياهورین  ، ابطابط نبا  ایارـسلا و  وبا  هک  دوب  نیا.دندرک  لزنم  یماش  ، مانب یلحم  رد  هفوک  یکیدزن  رد  ، یـسابع شترا 
.دنتشاد لیسگ  اهنآ 

تفرگرد (1). تخس  یگنج  دندیسر و  مهب  تارف  لپ  یکیدزن  رد  شترا  ود 

: تفگ یم  درک و  یم  بیغرت  نمشد  اب  گنج  هب  ار  مدرم  ، يدیز ناوریپ  زا  یکی  ، لیذه نب  نسح 

ناسنا زا  ار  هدارا  دنازغل و  یم  دـنازرل و  یم  ار  ناسنا  ياپ  هک  تسا  یماقم  ، ماقم نیا  ! یلع نب  دـیز  نارادـفرط  يا  ! هیدـیز هورگ  يا  "
دنک افو  یهلا  هاگشیپ  رد  دوخ  دهع  هب  هک  یسک  ریلد  ،و  دنک ظفح  نانمیرها  هسوسو  زا  ار  دوخ  نید  هک  یسک  تخبشوخ.دیابر  یم 

درادهگن (2). وا  تیب  لها  رد  ار  (ص) ربمایپ تمرح  و 

: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دناوخ  يرعش  سپس 

تماهـش و اب  یناوج  رد  هکره  " " .دریگ یمرد  ار  وا  گرم  دزیرگب  گرم  زا  هکره  ، تسا دودحم  اهرمع  نیعم و  اهلجا  هک  دـینادب  "

.دیشچ دنهاوخ  نآ  زا  همه  هک  تسا  یبآ  هساک  گرم  هک  اریز  ، دریم یم  يریپ  رد  ، دریمن یگنادرم 

حالس تورث و  لاوما و  زا  هچنآ  هتخاس و  بولغم  ار  وا  ، دندرب شروی  بیسم  نب  ریهز  هب  لماک  تعاجـش  اب  ، ایارـسلا وبا  ابطابط و  نبا 
: دنراد فالتخا  ، وا گرم  ببس  رد  ناخروم.درم  ابطابط  نبا  هاگان  هب  مود  زور  رد  اما  ، دش يرپس  گنج  لوا  زور  دنتفرگ (3). ، دوب

ناخروم رگید  یلو  دـمآرد (4). ياپ  زا  ، تشاد هک  یـضرم  تلع  هب  هدوب و  ضیرم  ، ابطابط نبا  هک  تسا  دـقتعم  ، یناهفـصا جرفلا  وبا 
هک دـید  یم  مه  یفرط  زا.دوب  هدرک  بولغم  ار  بیـسم  نب  ریهز  هک  دوب  وا  اریز  تخاـس ، مومـسم  ار  وا  ، ایارـسلا وـبا  هک  دنـسیون  یم 

ار تورث  لاوما و  همه  درک و  مومسم  ار  وا  هک  دوب  نیا.دنک  يربهر  ار  شترا  ، ابطابط نبا  نودب  دناوت  یم  وا  دنتـسه و  شوریپ  مدرم 
.تفرگ وا  زا 

ص:178

نیبلاطلا ص 526 لتاقم  ( - 1 - 1
نیبلاطلا ص 527 لتاقم  ( - 2 - 2

مهالا ج 6 ص 420 براجت  يربط ج 8 ص 529 و  خیرات  ( - 3 - 3
،ص 535 نیبلاطلا لتاقم  ( - 4 - 4

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 226 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_178_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_178_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_178_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_178_4
http://www.ghaemiyeh.com


وا سپ  ، هدوب ضیرم  ، ابطابط نبا  هک  دوش  ضرف  رگا  اریز.درادـن  يراگزاس  مهاب  اـبطابط  نبا  تاـفو  تلع  هراـبرد  ، هیرظن ود  نیا  یلو 
فرط زا.دنک  یط  ، تسا هتـشاد  زاین  یتمالـس  تحـص و  هب  اعطق  هک  ار  قارع  هب  زاجح  زا  ینالوط ، هار  نآ  هک  تسا  هتـسناوت  هنوگچ 
ودره يارب  اریز  ، دشاب هدرک  مومـسم  ار  دوخ  يولع  نامیپ  مه  قیفر و  یهاو  تالایخ  نیا  اب  ، ایارـسلا وبا  هک  دیامن  یمن  تسرد  رگید 

مومسم ار  دوخ  نامیپ  مه  ، هتفشآ عاضوا  نیا  رد  هک  درادن  یلیلد  اذل.تسا  هتـشاد  دوجو  گنج  رد  ندش  هتـشک  ، كرتشم رطخ  کی 
.دنک

.تسا هدوب  یعیبط  وا  گرم  هدرک و  تافو  یهلا  لجا  هب  ابطابط  نبا  هک  دسر  یم  رظنب 

تشاد (2). لاس  تافو 53  ماگنه  هب  يو  داتفا (1). قافتا  لاس 199  يرخالا  يدامج  ما  یس  رد  ( گنج ) هعقاو نیا 

دیز نب  دمحم  نب  دمحم  اب  تعیب 

رطاخ هب  وا  اب  تعیب  يارب  ار  نایدیز  همه  نیعم و  يو  ینیـشناج  هب  ار  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  ، ایارـسلا وبا  ، ابطابط نبا  تافو  زا  دـعب 
.تشاد رفاو  يا  هرهب  ، نابز تغالب  تعاجش و  زا  اما  ، دوب لاس  نس و  مک  گنج  عورش  ماگنه  ، دمحم.دومن توعد  ، هزرابم همادا 

لابقتسا اب  دمحم  ، درک تعیب  یکدوک  نس  رد  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  اب  ایارسلا  وبا  هک  یماگنه  : دیوگ یم  فورعم  خروم  يرذالب 
: درک زاغآ  نینچ  تفریذپ و  ار  يو  توعد  ، ناوارف

مدرم اب  دـننادیمن و  ار  تموکح  هار  دنتـسه و  قمحا  لـهاج و  ياـهمدآ  تشم  کـی  زاـجح  رد  ساـبع  ینب  هک  دـنیوگ  یم  یهورگ 
يو راتفگ  زا  ، دمحم نانخس  ندینش  زا  سپ  ، يولع نایعیش  نارضاح و  زا  یکی  ، یـسوم نب  یـسیع  نب  زیزعلا  دبع.دننک  یم  يراتفردب 

: تفگ درک و  شیاتس 

.تخاس (3) يراج  وت  نابز  رب  ارنآ  دنوادخ  هک  مدوب  نخس  نیمه  رکف  رد  مهنم  ، ادخ هدنب  يا  ابحرم 

ذوفن.دـنداد لیکـشت  نایـسابع  دـضرب  ار  یکرتـشم  ههبج  مهاـب  دـندرک و  یناـبیتشپ  وا  زا  ناـیولع  همه  ، ایارـسلا وـبا  تـعیب  لاـبند  هـب 
هفوک هب  ایارسلا  وبا  نآ  زا  دعب.داهن  ایارسلا  وبا  هدهع  هب  ار  یگنج  ياهراک  همه  نیاربانب  یسایس  ات  دوب  یبهذم  رتشیب  ، دمحم

ص:179

ءادفلا ج 2 ص 29 وبا  خیرات  ریثا ج 6 ص 102 و  نبا  لماک  ( - 1 - 1
هیولعلا ص 16 هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2
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هدمآ و طساو  رهش  هب  دمحم  یهارمه  هب  لماک ، یگدامآ  زا  سپ  يو.دنک  جیـسب  نایـسابع  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  هاپـس  ات  تشگرب 
دندرک (1). جراخ  تفالخ  طلست  زا  ار  رهش  نآ 

يارعـش زا  یکی.دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  يزوریپ  هار  دوخ ، زهجم  شترا  هب  دامتعا  اب  راوتـسا و  یمیمـصت  اب  نایولع  ، طساو حـتف  زا  دـعب 
.تسا هدورس  نینچ  يزوریپ  حتف و  نیا  فیرعت  رد  ، نایولع رادفرط 

تخادنا (2). یلع  نادنزرف  لابند  ار  سابعلا  ینب  درک و  يرای  ار  دوخ  نید  دنوادخ  روطچ  هک  ینیب  یمن  ایآ 

اب تفرگ و  هدـهع  هب  نایولع  مان  اـب  ار  شترا  یهدـنامرف  وا.دوش  یم  راکـشآ  ، ایارـسلا وبا  تعاجـش  هک  تسا  اـهگنج  نیا  لـالخ  رد 
داد (3). یم  ماجنا  ار  شترا  ییقیقح  یهدنامرف  دوخ  ، دیز نب  دمحم  نب  دمحم  يربهر  هب  رارقا  فارتعا و  دوجو 

.تسا هدوب  دمحم  نس  یکچوک  تهج  هب  یهدنامرف  تسپ  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  یخیرات  نوتم  زا 

هب زهجم  یـشترا  اب  ایارـسلا  وبا  هک  دیمهف  دیـسر و  دادغب  یلاو  لهـس  نب  نسح  هب  شنایـشترا  ریهز و  تسکـش  شرازگ  هک  یماگنه 
دنک هدامآ  ایارـسلا  وبا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  هک  درک  تساوخرد  ، يزورملا دلاخ  یبا  نب  سودبع  دوخ  رادرـس  زا  ، دـیآ یم  وا  غارس 

(4)

ریسا ار  نوراه  شردارب  تشک و  ار  وا  ایارـسلا  وبا  دیـسر  ایارـسلا  وبا  هب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  يرجه  بجر 200  رد 13  سودبع 
.تشاد تورث  حالس و  لاوما و  زا  هچنآ  درک و 

.دندوب هدرک  رارف  هک  دنتفای  تاجن  یناسک  اهنت  ، سودبع نایرکشل  زا  درک (5)،و  فرصت  ار  همه 

بیسم نب  ریهز  تشگزاب 

گنج هب  ایارـسلا  وبا  اب  اددـجم  ات  تشگزاب  هراـبود  ، دوب هدرک  رارف  هکرعم  زا  ، گـنج زاـغآ  رد  هک  لوا  رادرـس  بیـسم  نب  ریهز  اـما 
گنج دهد و  رارق  دوخ  یتایلمع  داتس  هاگهانپ و  ار  اجنآ  ات  درب  هانپ  تشاد  رارق  دادغب  هفوک و  نایم  هک  هریبه  نبا  رصق  هب  وا.دزادرپب 

.دیامن زاغآ  ار 

ص:180

مالسالا 1 ص 91 لود  ( - 1 - 1
(ع) یلع نبا  فلخ  سابعلا  ینب  تلحو  هنید  رهظا  هّللا  نا  رت  ملا  رعش : نتم  تایفولاب ج 1 ص 338، یفاولا  ( - 2 - 2

لوالا ص 206 سابعلا  رصعلا  ( - 3 - 3
فارشالا ج 3 ص 117 باسنا  ( - 4 - 4

يربط ج 8 ص 530 خیرات  ( - 5 - 5
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هب دـمحم  لآ  اضر  هب  توعد  يارب  ار  دوخ  ناغلبم  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  ، يولع تاداس  ، لوا گـنج  رد  يزوریپ  زا  سپ 
رهـش هب  زهجم  یـشترا  ، يدیز نایولع  نآ  لابند  هب  دش و  هدامآ  دـیز  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  سابع  مازعا  اب  دنداتسرف (1). اهرهش 

ار قلیس  هب  فورعم  نسح  نب  دمحم  هدرک ، طقاس  ار  لهش  نب  نسح  هدنیامن  یشوحلا  دیعس  نب  هّللا  دبع  نآ  یلاو  دنداتسرف و  طساو 
فرصت هب  ار  زاجح  ،و  نمی ، ابطابط نبا  یلبق  هدنیامن  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  هاگنآ  دندرک (2). بوصنم  رهش  نآ  يرادنامرف  هب 

.دندروآرد دوخ 

لهس نب  نسح  ییاهن  میمصت 

تروشم هب  يدهملا  نب  روصنم  هلمج  زا  دوخ ، نارای  زا  یعمج  اب  ، دینش ار  بیسم  نب  ریهز  رارف  سودبع و  لتق  ، لهس نب  نسح  یتقو 
هرهب ، دوب هتفرگ  شیپ  رد  ار  ناسارخ  هار  ، دانع مشخ و  زا  هدرک و  رهق  يو  زا  دوب و  ناسارخ  هار  رد  هک  ار  نیعا  نب  همثره  ات  تسـشن 

.دریگب رس  زا  وا  هلیسو  هب  ار  ایارسلا  وبا  اب  لاتق  هزرابم و  ، هتفرگ

نسح ناوارف  رارـصا  حاحلا و  زا  سپ  اما  درک  در  دوب  ( قارع زرم  ) ناولح رد  هک  یماگنه  ار  لهـس  نب  نسح  توعد  ، نیعا نبا  همثره 
تخاس هارمه  يو  اب  ار  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  نب  یسوم  دوخ  رادرـس  ، دادغب یلاو  تشگرب  هار  زا  دش و  میلـست  ماجنارـس  ، لهـس نب 

یبا نب  یلع  ) دوخ ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  هب  ، لهس نب  نسح  ، رگید فرط  زا  دنزادرپب (3). ایارسلا  وبا  اب  هزرابم  هب  یعمج  هتسد  هک 
ایارسلا وبا  نایولع و  نارادفرط  طلـست  زا  ار  رهـش  هس  نیا  هتفر و  هرـصب  طساو و  ، نیادم فرط  هب  دوخ  هاپـس  اب  هک  داد  روتـسد  ( دیعس

حتف ار  نآ  ایارـسلا  وبا  نارادفرط  اب  يدـیدش  گنج  زا  سپ  تفرگ و  شیپ  رد  ار  نیادـم  بناج  ، دوخ نایرکـشل  اب  یلع.دروآ  نوریب 
دنار (4). نوریب  ار  قلیس  دمحم  ، ابطابط نبا  هدنیامن  درک و  حتف  ار  رهش  ، داهن طساو  هب  يور  سپس  ، درک

يوسب تفرگ و  شیپ  رد  ار  هفوک  هار  همثره  ور  نیازا.دوب  رگید  ياهرهش  فرصت  حتف و  يارب  يا  هعیلط  نایسابع  يارب  يزوریپ  نیا 
نآ تخاس و  یلپ  هناخدور  يور  همثره.تشگ  هناور  ، دوب هدز  ودرا  ایارسلا  وبا  اجنآ  رد  هک  ( تارف یعرف  هناخدور  ) رـصرص هناخدور 

ییاهریجنز اب  ار 

ص:181

ممالا ج 6 ص 421 براجت  ( - 1 - 1
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تـشحو هب  همثره  شترا  تمظع  تبیه و  زا  هک  ایارـسلا  وبا  ، دـناسرب ایارـسلا  وبا  هب  ار  دوخ  هلیـسونیدب  دـناوتب  ات  تخاس (1) مکحم 
رد هدرک و  لابند  ار  يو  همثره.درب  هانپ  هریبه  نبا  رـصق  هب  تشادرب و  ار  دوخ  شترا  نیاربانب  ، دراد هگن  ار  دوخ  تسناوتن  ، دوب هداـتفا 

نارای هب  دـندرک و  رارف  هفوک  هب  ، دـیز نب  دـمحم  ایارـسلا و  وبا  ، تشگ زاغآ  يدـیدش  گنج  دیـسر  يو  هب  هریبه  نبا  رـصق  یکیدزن 
تراغ هفوک  رد  ار  سابع  ینب  ياه  هناخ  دـنتخیر و  دـندیمهف ، ار  ایارـسلا  وبا  تسکـش  هک  یماـگنه  ، مدرم دنتـسویپ (2). دوخ  يدیز 

لتق ار  يدیز  نارادفرط  رتشیب  دندش و  هفوک  دراو  ، هداد همادا  دوخ  يزوریپ  تفرشیپ و  هب  نانچمه  یـسابع  شترا  اما  (. (200 ه دندرک
نآ روما  ، هدرک مارآ  ار  هفوک  عاضوا  ات  دنام  هفوک  رد  یتدـم  يزوریپ  زا  سپ  ، همثره.دـنداد ناما  هفوک  مدرم  رگید  هب  دـندرک و  ماع 

.دیامن مظنم  ار 

ایارسلا وبا  رارف 

هیسداق رهـش  هب  ،و  درک رارف  يولع  تاداس  زا  يا  هدع  دیز و  نب  دمحم  نب  دمحم  هارمه  ایارـسلا  وبا  ، نایولع شترا  تسکـش  زا  سپ 
نادنچ یلو.دش  هناور  هرصب  يوسب  دوخ  نارادفرط  تهج  هب  دشن و  رهـش  دراو  اما  ، درک تکرح  طساو  فرط  هب  اجنآ  زا  تفر (3)و 
يولع لماع  دش  هرصب  دراو  نوشق.دنک  ریگتسد  ار  اهنآ  ات  داتسرف  اهنآ  لابند  هب  يزهجم  شترا  دیعس  یبا  نب  یلع  اریز  ، درکن یفقوت 

.دمآرد نایسابع  فرصت  هب  رهش  اددجم  درک و  رارف  هنیدم  هب  یسوم  نب  دیز 

یتقو نایسابع  دنوش (4). لاتق  هدامآ  هرابود  هدرک و  عمج  ار  دوخ  نارادـفرط  ات  دـندش  شوش  دراو  ، ناسارخ هب  دوخ  هار  رد  نایدـیز 
ناـیاپ ار  هلئـسم  یـسایس  ياـههار  زا  هک  دنتـساوخ  ، دـنهد همادا  دوخ  هزراـبم  هب  دـنهاوخ  یم  ناـنچمه  يولع  تاداـس  هک  دـندیمهف 

یم هک  اجکره  هک  دهد  ناما  ار  نایولع  هک  داد  داهنـشیپ  تفر و  نومأم  شیپ  سیغداب  هب  فورعم  یلع  نب  نسح  هک  دوب  نیا.دـنهد 
بیقعت ار  امش  نم  ، دیور نورب  نم  تموکح  ورملق  زا  هاگره  ، مرادن زاین  امش  اب  گنج  هب  زگره  نم  : تفگ ناشیا  هب  دنورب و  دنهاوخ 

درک (5). مهاوخن 
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نومأم.دندش زوریپ  نایـسابع  زین  راب  نیا  دنداد  فاصم  مهاب  شترا  ود  ، دش گنج  راتـساوخ  دز و  زاب  رـس  ، زین راب  نیا  ایارـسلا  وبا  اما 
.درک مالعا  حابم  ار  يو  نارادفرط  نوخ 

زا يو  دوخ  كوشلا و  وبا  ، دـیز نب  دـمحم  شروش  ناربهر  همه  سپـس  ، تشگ ضیرم  دـش و  حورجم  گـنج  لـالخ  رد  ایارـسلا  وبا 
زا یکی  یـشوغو  دـنک  دامح  شیپ  سپـس  ، تخاس ناهنپ  ار  اـهنآ  یـسک  نیقناـخ  رد  دندیـسر (1). نیقناـخ  هـب  هدرک و  رارف  گـنج 

دنریگب (2). ار  اهنآ  ات  داتسرف  ناش  لابند  ار  یسک  زین  وا.درک  فیرعت  ار  ارجام  دمآ و  یسابع  نارادرس 

ایارسلا وبا  راک  نایاپ 

زا دامح  هک  نیمه  اما.دـندرب  هانپ  یناتـسهوک ، هب  هدرک  رارف  دـندرگ  یم  اـهنآ  لاـبند  هب  داـمح  دارفا  دـندیمهف  هک  یتقو  رفن  هس  نآ 
داد روتسد  ایارسلا  وبا  درومرد  نسح.داتسرف  لهـس  نب  نسح  شیپ  ناورهن  هب  درک و  ریگتـسد  ار  یگمه  ، تشگ ربخاب  ناشیا  هاگیاج 

.تفرگ ماجنا  ، دوب ایارسلا  وبا  ریسا  البق  هک  دلاخ  یبا  نب  نوراه  تروشم  اب  راک  نیا.دننک  ادج  شنت  زا  رس  هک 

دنتخاس (3). نازیوآ  دادغب ، زج  فرط  کیب  ار  یمینره  هدرک  مین  ود  ار  نآ  ،و  داتسرف دادغب  هب  ار  شندب  هاگنآ 

دیسر (4). تداهش  هب  نایولع  تضهن  یعاد  ایارسلا  وبا  دیشک و  لوط  هام  هد  ، راک نایاپ  ات  زاغآ  زا  مایق  تدم 

دیز نب  دمحم  راک  ماجرف 

يو تبحم  راتـساوخ  تساوـخ و  ناـما  يو  زا  دـمآ و  لهـس  نب  نسح  شیپ  ، يوـلع نس  مک  ربـهر  دـیز  نـب  دـمحم  نـب  دـمحم  اـما 
ار وت  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  " تفگ تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  درک و  تبحم  وا  هب  ، شنـس یمک  یناوج و  رطاـخ  هب  نسح.دـش 

نب نسح.دـهد  همادا  ار  دوخ  يداع  یگدـنز  اجنآ  رد  اـت  داتـسرف  ناـسارخ  هب  نومأـم  شیپ  ار  وا  سپـس  ." دـنک (5) تنعل  دز  لوـگ 
تخاس و هفوک  رادنامرف  ار  دیز  نب  دیزی  نب  دلاخ  ، دیآ نوریب  قارع  زا  هکنآ  زا  شیپ  يزوریپ  زا  سپ  ، لهس
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نابز تحاصف  نس و  یمک  زا  ، دمحم ندید  زا  سپ  نومأم.دمآ  نومأم  شیپ  ، ورم هب  نیادم  هار  زا  ، دیز نب  دـمحم  نب  دـمحم  اب  دوخ 
: دیسرپ وا  زا  نومأم  : دیوگ یم  يراخب.دش  تفگش  رد  وا 

: داد باوج  يراعشا  رد  ؟ یتفایرد ( تسه شدوخ  روظنم  ) تمع رسپ  هارمه  ار  ییادخ  قیفوت  راک و  هنوگچ 

نم ینادان  زا  هاگنآ.دوش  یم  هدوشخب  یناسآ  هب  وا  شیپ  ، اهمرج نیرتگرزب  هک  مدیمهف  مدید و  افـص  ملح و  رد  ار  ( نومأم ) ادخ نیما 
دنامن (1). یمرج  رثا  نیرتکچوک  هک  درک  فرطرب  نانچنآ  ارم  ياهدوبمک  تشذگرد و 

دنامن زور  لهچ  زا  شیب  هک  دنیوگ.دنک  یگدنز  یتلود  ياوق  رظنریز  ات  دنراذگب  شرایتخا  رد  يزهجم  لزنم  هک  داد  روتسد  نومأم 
.تفگ عادو  ار  یناف  راد  و 

نومأم هک  دوش  یم  هتفگ  دوب (2). هدیسرن  یگلاس  نس 20  هب  زونه  دیز  نب  دـمحم  داتفا و  قافتا  يرجه  لاس 203  رد  ثداوح  نیا 
.تفر ایند  زا  يو  بیترت  نیدب  درک و  مومسم  ار  يو 

سابع ینب  فرـصت  هب  رابود  نایولع  لاغـشا  نرق  مین  زا  دـعب  قارع  هجیتنرد  تفر و  ایند  زا  یناهگان  روطب  زین  كوشلا  وبا  ، وا تسود 
هب رـس  هفوک  رد  رمع  نب  ییحی.ه  لاسب 250  هرابود  هکنیا  ات  ، تفر نیب  زا  يدایز  تدم  هب  ناش  نارادـفرط  اهیدـیز و  رطخ  دـمآرد و 

.داهن شروش 

ص:184

یلهج نع  ضرعاف  مرجلا  مظعا  هدنع  ریسب  ناک  ملحلا و  وفصلا و  یف  هّللا  نیما  تیار  راعـشا : نتم  نیبلاطلا ص 549، لتاقم  ( - 1 - 1
مسقلا مرجلا و  هوفه  نع  یلخ  وفعب  هماعش  يواد  و 

هیولعلا ص 67 هلسلسلا  رس  ( - 2 - 2
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مجنپ لصف 

هراشا

ابطابط نبا  تضهن  راثآ  جیاتن و 

ات دـنداد  همادا  ار  نانآ  ياهتـضهن  هزرابم و  يولع  تاداس  ناوریپ  ناغلبم و  اما  ، دروخ تسکـش  ابطابط  نبا  ناـیولع و  تکرح  هچرگ 
.تسا هدوب  ابطابط  نبا  مایق  جیاتن  راثآ و  زا  نیا  دنزادنارب و  ار  سابع  ینب  رباج  تلود 

زا اهنآ  فده  اهنت  ،و  دـندرک توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  ، دـندش هاگآ  ، ابطابط میهاربا  نب  دـمحم  تافو  زا  هک  نآ  زا  سپ  نایدـنز 
زا سپ  صوصخب  ، قارع رد  یلخاد  هتفـشآ  عاـضوا  زا  نایدـیز.تسا  هدوـب  ساـبع  ینب  رباـج  ملاـظ و  تلود  نتخادـنارب  اهـشالت  نیا 

دضرب دندرک و  هدافتسا  ، دوخ عفن  هب  هتفشآ  عاضوا  نیا  زا  ، همثره ندش  هتـشک  يریگتـسد و  نومأم و  شیپ  ، همثره زا  لضف  ییوگدب 
.دندرک مایق  سابع  ینب  تلود 

هک دنیامن (1) مایق  سابع  ینب  دضرب  نایدـیز  انلع  زین  رگید  ياه  هقطنم  یـضعب  رد  دـش  ببـس  یـسابع  هفیلخ  يرود  رگید  فرط  زا 
: مینک یم  هراشا  نآ  نیرتمهم  هب  کنیا 

رصم - فلا

نبا شردارب  اـب  تعیب  يارب  ار  تـصرف  وا  هـک  دوـب  نـیا.درب  یم  رـسب  ، رـصم رد  یـسرلا  مساـق  شردارب  اـبطابط  نـبا  ماـیق  ماـگنه  هـب 
رظن هب  تماما  یلـصا  طیارـش  زا  هک  تعاجـش  ملع و  هقف  هب  ندوب  فوصوم  تهج  هب  ، شردارب گرم  زا  سپ  درمـش  تمینغ  ، اـبطابط

اهباتک و يو  زا  هک  دوب  مـالک  ملع  ناـملاع  هشیپدـهز و  نادـباع  زا  یکی  ، یـسرلا مساـق  دـناوخ (2). ماـما  ار  دوخ  تسا  يدـیز  هقرف 
دوخ ناغلبم  سپس  دوب (3). فورعم  بصاغ  تلود  نتخادنارب  ناملاظ و  اب  هزرابم  هب  هکنانچمه  ، تسا هدنام  راگدایب  يدایز  تافلؤم 

تعیب يو  اـب  ، هفوـک هنیدـم و  هکم و  مدرم  زا  يرایـسب  بیترت  نیدـب  داتـسرف و  فارطا  هب  دـمحم (4) لآ  ياـضر  هب  توـعد  يارب  ار 
مدرم هچناــنچ  ، درک یم  قـیوشت  ، یــسرلا مساــق  اــب  تـعیب  يارب  ار  هفوــک  مدرم  لوـسرلا (5)، لآ  هـیقف  یــسیع  نـب  دـمحا  ، دـندرک

.دندرک قیوشت  داسف  ملظ و  دضرب  جورخ  يارب  ار  وا  دنتسویپ و  واب  زین  ملید  ناتسربط و  ، نیوزق ، ير
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نکاس ( هنیدم فارطا  ) زاجح رد  سر (1) هوک  رد  دورب  رصم  هب  هکنآ  زا  لبق  يو  هک  تسا  هدمآ  نینچ  سر  نب  مساق  هیمـست  هجو  رد 
دوب رصم  رد  ، نومأم تفالخ  تدم  رد  يو.تسا  هدرک  رفس  رصم  نادوس و  هب  سابع  ینب  زا  سرت  ببس  هب  اجنآ  زا  سپس.تسا  هدوب 
نیا رد  مساق.دبای  تسد  وا  هب  تسناوتن  اما  درک  یم  بیقعت  ، رهاط نب  هلا  دـبع  ، رـصم رادـنامرف  هلیـسوب  ار  وا  هشیمه  هکنیا  اب  هفیلخ  و 

ناقلاط و ، خلب هب  ار  دوخ  ياهومعرـسپ  وا.داتـسرف  یم  فارطا  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  دوخ  ناغلبم  درک و  یم  تیلاعف  یناهنپ  ، تدم
دندرک (2). تعیب  مه  مدرم  هک  دنک  بلج  ار  اهنآ  تعیب  ات  داتسرف  ناگرگ 

يارب رهاط  نب  هلا  دـبع.دنک  جورخ  ات  تخاس  هدامآ  ار  دوخ  مساـق.تفرگ  تسد  هب  ار  تفـالخ  ماـمز  مصتعم  ، نومأـم گرم  زا  سپ 
هار دادن و  هار  دوخ  هب  یـسرت  چـیه  ، دـش هاگآ  هشقن  نیا  زا  مساق  هک  ینامز.دـننک  بیقعت  ار  يو  هک  داتـسرف  ینوشق  يو  يریگتـسد 

یچیق اب  ارم  رگا  ! مسرتب دـیاب  ارچ  نم  ، داد باوج  مساق  ، دـنک میلـست  ار  دوخ  هک  دـنداد  ناما  ار  يو  هلا  دـبع  نوشق.داد  همادا  ار  دوخ 
سب نم  يارب  راختفا  نیا  ، ما هدروآ  تسد  هب  ترضح  نآ  دالوا  زا  عافد  رد  ار  لوسر  ترـضح  تیاضر  هک  منادب  دننک و  هعطق  هعطق 
ریخات رگید  نآ  زا  سپ  یلو  تخادرپ  تیلاـعف  هب  یناـهنپ  لاـس  تدـم 10  هکلب  درکن  مایق  ینلع  زگره  مساق  نیادوجواـب  تسا (3).

اب شتاـفو  ماـگنه  اـت  درک و  اـنب  یناـمتخاس  دـیرخ و  ینیمز  دوخ  نطو  رد  تشگرب  " سر " دوخ سأرلا  طقـسم  هب  زاـجح  هب  درکن و 
دیدرگ نوفدم  لاس 246 ه  رد  " سر " دوخ سأرلا  طقـسم  رد  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  ماجنارـس  هک  تسیز  یم  اـجنآ  رد  شرـسپ 

.(4)

یم ملع  هقف و  هب  هراوـمه  هدوـب و  يدـیز  گرزب  ناـملاع  زا  یکی  يو  هک  اریز  تشادـنرب  حالـس  زگره  مساـق  هک  تـسنیا  تـقیقح 
: زا دنترابع  اهباتک  نآ  نیرتروهشم.تسا  هدنام  راگدایب.تسا  مالک  هقف و  هرابرد  ارثکا  هک  دنچ  ییاهباتک  يو  زا  تخادرپ 

.تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  هیدیز  دیاقع  رد  هک  ، مالکلا ملع  یف  ساسالا.دیحوتلا  لدعلا و  لوصا 
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هکم ب-

نب یـسیع  نب  دواد  ، نومأم دهع  رد  درک و  یم  نییعت  مکاح  نآ  يارب  دادـغب  زا  یـسابع  تلود  هک  دوب  یتایالو  زا  یکی  همرکم  هکم 
دش (1). هکم  رادناتسا  يو  بناج  زا  ، یسوم

نایرج رد  هک  نانچمه.دـش  یم  زاغآ  ، نایولع ياهتکرح  اجنآ  زا  دوب و  يولع  تاداس  رتشیب  هاـگیاپ  ، هنیدـم هکم و  هک  تسا  فورعم 
.تسا هدوب  نینچ  هیضق  خف ، بحاص  یلع  نب  نیسح  هیکز و  سفن  دمحم 

نایولع اهنآ  سأر  رد  زاجح و  مدرم  همه  دیسر و  زاجح  نیمزرس  هب  تعیب  نیا  هزاوآ  ، دندرک تعیب  ، ابطابط نبا  اب  هفوک  مدرم  هکیتقو 
هدـهع هب  ار  اـبطابط  نبا  غیلبت  ، هنیدـم رد  دوخ  دـندرک و  تعیب  اـبطابط  نبا  اـب  هناـیفخم  روـطب  سطفـالا ، نسح  نب  نیـسح  هلمج  زا  و 

نب نیـسح  تفرگ و  هدهع  هب  ار  شترا  يربهر  روما و  مامز  ایارـسلا  وبا  ، تفای تافو  ابطابط  نبا  لاس 199 ه  رد  هکنآ  زا  سپ.تفرگ 
هب انب.دزاس  مکحتـسم  ار  يدیز  تموکح  ياه  هیاپ  دـنک و  توعد  وا  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  وا  مانب  هک  داتـسرف  هکم  يوسب  ار  نسح 

حتف تمواقم  نودـب  ار  هنیدـم  وا  داتـسرف و  هنیدـم  هب  ار  دوخ  يومعرـسپ  دواد  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  وا  زا  لـبق  ایارـسلا  وبا  یتیاور 
تراما دـهاوخ  یم  هک  درک  عیاـش  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هکم  هار  دوخ  شترا  اـب  هدـمآ  تأرج  هب  سطفـالا  نبا  ، يزوریپ نیا  زا.درک 

دهد (2). ماجنا  یسیع  نب  دواد  ياجب  ار  جح 

.تفر دادغب  هب  درک و  رارف  هکم  زا  ، دش علطم  ، سطفالا نبا  مودق  زا  هک  یماگنه  دواد 

هب ار  مدرم  فطاوع  ، تساوخ یم  هلیـسونیدب  وا.درازگب  جـح  مدرم  اـب  هک  دـش  هکم  دراو  ، درک هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  سطفـالا  نبا 
.دزاس مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  دنک و  بلج  دوخ 

نایـسابع اـب  هک  اـهنآ  صوـصخب  مدرم ، زا  يرایـسب  هدـع  تفرگ و  هدـهع  هب  جـح  مسارم  رد  ار  مدرم  تماـما  هک  دوـب  تهج  نیا  زا 
رد زور  هس  درک و  فاوط  هبعک  رود  ، دوخ نایفارطا  اب  ، دش هکم  دراو  هک  ینامز  سطفالا  نبا  دندرک (3). يرای  ار  وا  دنتشاد  توادع 
زخ ود  اب  هنهک  هدرپ  ياـجب  دوش و  ضیوعت  هبعک  هدرپ  هک  داد  روتـسد  تفرگ و  یم  ساـمت  جاـجح  اـب  زورره  دـیزگ و  تماـقا  ینم 

اه هدرپ  نآ  رد  دنهد و  شوپور  ار  هبعک  دوب  هداتسرف  يو  يارب  ایارسلا  وبا  هک  كزان 

ص:187
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: دوب هدش  هتشون  نینچ 

ثول زا  دوش و  هتـشادرب  ساـبعلا  ینب  ناـملاظ  هدرپ  دوش و  ضیوعت  مارحلا  هلا  تیب  هدرپ  هک  داد  روتـسد  دـمحم  لآ  غلبم  ایارـسلا  وبا 
ددرگ (1). كاپ  اهنآ  هدرپ ي 

یئـشره درک و  میـسقت  ،و  هعطق هعطق  كربت  يارب  دوخ  ناوریپ  نایم  ار  نآ  ، تشادرب ار  هبعک  یمیدق  هدرپ  ، سطفالا نبا  هکنآ  زا  سپ 
دش طقاس  هکم  بیترت  نیاب.درک  هرداصم  نایولع  عفن  هب  دش (2)و  فرصتم  درک و  عمج  دوخ  هناخ  رد  دوب  نایـسابع  زا  هک  یتناما  و 

.تفای نایاپ  سطفالا  نبا  ندمآ  راک  يور  اب  لاسب 199 ه  اجنآ  رد  نایسابع  تموکح  و 

جابید دمحم 

تعیب هب  ار  مدرم  دندمآ (3)و  درگ  رفعج  نب  دمحم  فارطا  رد  ، دوخ نایفارطا  اب  سطفالا  نبا  ، ایارسلا وبا  لتق  زا  سپ  لاس 200 ه  رد 
.دندناوخارف يو  اب 

زا هک  ار  رانلادیز (4) هب  بقلم  یـسوم  نب  دـیز  هرـصب  رد  ، وا.دوب هدرک  رارف  هکم  هب  هرـصب  زا  دوب و  دـباع  دـهاز و  يدرمریپ  ، دـمحم
ار مدرم  ناـیولع و  تعیب  هک  دنتـساوخ  دـمحم  زا  هک  یماـگنه.دزادرپب  اـبطابط  نبا  توعد  هب  اـت  تشاذـگ  دوخ  ياـجب  دوب  ناـیعاد 

راداو ، هیدـیز تماـما  لوبق  هب  ار  وا  ناوارف  رارـصا  اـب  سپـس  ، درک در  تدـشب  تداـبع  هقف و  ملع و  هب  لاغتـشا  تهجب  ادـتبا  دریذـپب ،
وا اب  نیـسح  یلع و  شنارـسپ  اهنآ  سأر  رد  مدرم و  هاگنآ.دش  هدـناوخ  نینمؤملا  ریما  بیترت  نیدـب  تفریذـپ و  ار  تعیب  وا.دـنتخاس 

دندرک (5). تعیب 

جابید دمحم  راک  زاغآ 

هیدیز نایولع و  همه.دوب  ریـشمش  اب  جورخ  هب  دقتعم  هیدیز و  بهذم  وریپ  ( هدش فورعم  جابید  هب  شیئور  ابیز  تهجب  ) جابید دمحم 
ياه هقرف  زا  یکی  هک  هیدوراج  هقرف  هلمج  زا 

ص:188

هنم حرطی  نا  مارحلا و  هّللا  تیب  هوسکی  دـمحم  لآ  هیعاد  ایارـسلا  وـبا  رفـصالا  نب  رفـصالارما  ص 536، يربط ج 8  خـیرات  ( - 1 - 1
.مهتوسک نم  رهطتل  سابعلا  دلو  نم  هملظلا  هوسک 

ممالا ج 6 ص 625 براجت  ( - 2 - 2
يربط ج 88 ص 547 خیرات  ( - 3 - 3

زا دز  شتآ  هفوک  رد  ار  سابع  ینب  ياه  هناخ  ، وا هک  دنتفگ  تهج  نآ  زا  رانلا  دیز  ار  یـسوم  نب  دیز  : دسیون یم  يدوعـسم  - *( - 4
.دنداد بقل  " رانلا دیز  " ار وا  تهج  نیا 

يدوعسم ج 4 ص 27 بهذلا  جورم  ( - 4 - 5
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دندرک (1). یم  نت  هب  مشپ  سابل  همه  هک  یلاحرد  دندمآ  یم  زامن  هب  یگمه  شناوریپ  اب  وا  ؛ دندرک تعیب  وا  اب  دشاب  یم  هیدیز 

نیمه هب  درک  كرد  ار  وا  مایق  رطخ  یـسابع  تلود  هکنیا  ات  دش  یم  هدوزفا  وا  ناوریپ  دادعت  رب  تفرگ و  یم  الاب  زورره  دـمحم  راک 
دمحم باحـصا.تشاد  مازعا  وا  اب  هلباقم  يارب  يرکـشل  نمی  زا  یـسابع  یـسیع  نب  یـسوم  نب  قحـسا  یگدرکرـس  هب  هک  دوب  ببس 

گنج درک و  گنج  هدامآ  ار  دوخ  یسابع  رادرس  قحـسا  دنکب (2). قدنخ  ار  هکم  فارطا  دنک و  مالعا  داهج  هک  دـندرک  داهنـشیپ 
نب اقر  یسابع و  نارادرس  زا  یکی  اب  هار  رد  افداصت  اما  ، تفگ كرت  ار  هکرعم  دش و  نامیشپ  گنج  زا  دعب  وا  یلو  تفرگرد  یتخس 

قحسا.دندرک قیوشت  گنج  نتفرگرس  زا  نتـشگرب و  هب  ار  وا  هک  دش  فداصم  يزکرم ، تموکح  ناوریپ  زا  رگید  يا  هدع  لیمج و 
تـسکش دـمحم  رکـشل  هجیتـنرد  هک  تفرگرد  یتخـس  گـنج  نومیم  هاـچ  راـنک  رد  ( یـسابع يدـیز و  ) شترا ود  ناـیم  تشگرب و 

هـس يارب  هک  تساوخ  يو  زا  تفریذـپ و  ارنآ  قحـسا.درک  تساوخرد  ناما  هکم  یـضاق  زا  راچان  هب  تسکـش  زا  سپ  دـمحم.دروخ 
.دوش مارآ  رهش  عاضوا  ات  دورب  نوریب  هکم  زا  زور 

دادغب هب  يدولج  یـسیع  هارمه  نومأم  روتـسد  هب  هک  جابید  دمحم  زجب  دندش  هدنکارپ  هکم  فارطا  نایدیز  ، دمحم تسکـش  زا  سپ 
ملع و نومأم  هک  اجنآ  زا.دروایب  ورم  هب  دوخ  اب  ار  وا  ادعب  درازگب و  جح  يو  اب  هک  داتسرف  ار  مصتعم  شردارب  ، نومأم سپس  تفر 2.
رد دمحم.داتسرف  ناگرگ  رهـش  هب  هاگنآ  دروآ و  ناسارخ  هب  ار  وا  تشاذگ  یم  مارتحا  يو  هب  تسناد و  یم  ار  دمحم  ياوقت  دهز و 
لاس کی  تسرد  دمحم  توعد.دیدرگ  نوفدم  يرجه  لاس 200  هب  رهش  نآ  رد  تفگ و  تایح  دوردب  یگلاس  نس 59  هب  ناگرگ 

دیشک (3). لوط 

نمی ج-

،و دـیدرگ یم  نییعت  مکاح  ، نمی هرادا  يارب  اج  نامه  زا  دوب و  دادـغب  يزکرم  تموکح  عبات  یـسابع  تفالخ  زاغآ  رد  نمی  تیـالو 
.دوب هداتفین  قافتا  یسابع  نومأم  دهع  ات  اجنآ  رد  یتوعد  شروش و  هنوگچیه 

ات ، دـندرک یم  داقتنا  یـسابع  تموکح  زا  دـندوب و  هدـنکارپ  زاجح  فارطا  رد  نانچمه  ، دوخ قحرب  ياـعدا  ساـسارب  يولع  تاداـس 
هفوک رد  ابطابط  نبا  نب  دمحم  هکنآ 

ص:189

نییمالسالا ص 83 تالاقم  هیولعلا ج 1 ص 45 و  هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
نیمالسالا ص 83 تالاقم  ( - 2 - 2
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نب یـسوم  نب  میهاربا  اـهنآ  هلمج  زا  دـندرک و  تعیب  يو  اـب  ناـیولع  رثـکا  سپ  نآ  زا.تخاـس  ینلع  ار  دوخ  توعد  لاس 199 ه  هب 
دش (1). تعیب  وا  اب  هتخانش و  يدیز  ناماما  زا  یکی  ناونع  هب  اهدعب  هک  دوب  رفعج 

نب دـمحم  تعیب  میهاربا  هک  اجنآ  زا.درک  توعد  دـیز  نب  دـمحم  نب  دـمحم  تعیب  هب  ار  مدرم  ایارـسلا  وبا  ، ابطابط نبا  گرم  زا  سپ 
ندرگ ار  دـمحم  تعیب  نمی  مدرم  یمامت  داتـسرف (2). نمی  هب  دـمحم  لآ  ياضر  هب  غیلبت  يارب  ار  يو  دـمحم  درک  یم  غیلبت  ار  دـیز 

نمی مزاع  يو  هک  یماگنه.دوب  عاجش  فیرش و  ، یخس يدرم  میهاربا.دندیشوپ  ، دوب هیدیز  لبمس  هک  ار  دیفس  سابل  یگمه  هداهن و 
تشاد (3). هدهع  هب  ار  نمی  يرادنامرف  نومأم  هیحان  زا  یسوم  نب  قحسا  ، دش

نوریب نمی  زا  دوخ  هک  دوب  نیا.دزادرپب  گنج  هب  اهنآ  اب  هک  دشن  یـضار  ، تفای یهاگآ  هیدـیز  میهاربا و  دورو  زا  هک  نیمه  قحـسا 
زا یکی  ، یگدرکرس هب  ار  يزهجم  شترا  تخادرپ و  نمی  روما  میظنت  هب  یتدم  میهاربا.تشاذگ  میهاربا  هدهعرب  ار  نآ  روما  تفر و 

هکم هب  تسناوتن  یگنج  تالکشم  تهج  هب  وا  اما  ، درازگب جح  مدرم  اب  ات  داتسرف (4) هکم  هب  داد و  نامزاس  ، بلاطیبا نب  لیقع  دالوا 
دوش (5). دراو 

ار ناهام  نب  یـسیع  نب  یلع  نب  هبودـمح  يرادرـس  هب  ار  يرکـشل  ، وا اب  هلباقم  يارب  ، دـش علطم  میهاربا  رکف  زا  نومأـم  هک  یماـگنه 
نیا لابندب  درک (6). نـییعت  یموزخم  هـلظنح  ياـجب  هـکم  رد  ار  دــمحم  نـب  دــیزی  هاـگنآ  ؛ دزیخرب دربـن  هـب  وا  اـب  اــت  درک  روماــم 
هکم هب  یماگنه  یلو  ، دـنهد فاصم  نایـسابع  هاپـس  اب  قاـفتا  هب  ددـنویپب و  یلیقع  هب  هکم  رد  اـت  دـمآ  نوریب  نمی  زا  میهاربا  ، ناـیرج

یـسابع هاپـس  اب  میهاربا.دنک  ریگتـسد  ار  میهاربا  هک  دندوب  هداتـسرف  ار  یـسابع  هاپـس  دندوب و  هدـنک  قدـنخ  ار  هکم  رود  هک  دیـسر 
ادیپ ار  وا  ، میهاربا باحصا  زا  یضعب  اما  ، درک رارف  دیزی.تشگ  هکم  دراو  دش و  زوریپ  نومام  لماع  دمحم  نب  دیزی  رب  داد و  فاصم 

.دوش هکم  دراو  یناسآ  هب  تسناوت  میهاربا  دش و  فرطرب  عنام  هاگنآ  ، دنتشک دندرک و 

عمط دوخ  یلو  ، دش رهش  دراو  یمارآ  هب  دیدن و  یتمواقم  رهش  یلاها  بناج  زا  دیـسر  نمی  هب  هک  یماگنه  ، یـسابع رادرـس  هیودمح 
دهنزاب ندرگ  زا  ار  سابع  ینب  هتشر  هک  دیزرو 

ص:190

هیولعلا ص 37 هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
همهملا ص 228 لوصفلا  یناتسب ج 2 ص 142 و  فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2

لامالا ج 2 ص 149 یهتنم  ( - 3 - 3
نیمالسالا ص 83 تالاقم  ( - 4 - 4
يربط ج 8 ص 54 خیرات  ( - 5 - 5

یبوقعی ج 2 ص 544 خیرات  ( - 6 - 6
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نیا نومأم  دنیوگ  درک (1). بوصنم  هیودمح  ياجب  ار  (ع) رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا  ، دینش ار  هیودمح  ناتساد  نومأم  هک  یماگنه 
نایولع تیاضر  هک  تساوخ  یم  دوب و  ناسارخ  رد  ، مالّـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  داد  ماجنا  تهج  نآ  زا  ار  راک 

نیا درک و  بوصنم  نمی  تموکح  هب  ار  یسوم  نب  میهاربا  ، ترـضح نآ  ردارب  هک  دوب  نیا.دروآ  تسدب  ار  (ع ) اضر ترـضح  ینعی 
.دوب یسابع  تلود  تسایس  دوخ 

هدرک بیقعت  ار  هیودمح  هلئسم  دوخ  هاپس  اب  هک  داد  روتسد  ، دوب هکم  مکاح  هک  يدولجلا  یسیع  شرادرس  هب  نومأم  ، رگید فرط  زا 
.دنادرگزاب یسابع  تموکح  ورملق  هب  هرابود  ار  نمی  دهد و  یتخس  تازاجم  ار  وا  و 

وا اذل  دنک و  فرصت  ار  نآ  ات  درک  تکرح  نمی  بناج  هب  میهاربا  اریز  ، تشاد یگنهامه  نومأم  تسایـس  اب  میهاربا  باصتنا  ، عقاورد
ات داد  فاصم  میهاربا  اب  تشگزاب و  هرابود  هیودمح  اما  ، تشگ طلـسم  ءاعنـص  رهـش  هب  تشک و  ار  شباحـصا  دیگنج و  هیودمح  اب 

.دمآرد هیودمح  فرصت  هب  نمی  رابرگید  تخیرگ و  هکم  هب  میهاربا  دش و  زوریپ  يو  رب  هک  نآ 

دراو تشگ و  زوریپ  هیودمح  رب  داد و  فاصم  هیودمح  اب  دوب  هدش  نمی  مکاح  نومأم  بناج  زا  هک  یسابع  رادرس  يدولجلا  یـسیع 
ورملق هب  هراـبود  نمی  هجیتـنرد  ،و  دنتـشک هتفرگ و  ار  وا  هک  درک  رارف  دوخ  نازینک  زا  یکی  ساـبل  رد  هیودـمح  دـنیوگ.دش  ءاـعنص 

دمآرد (2). یسابع  تموکح 

هک تساوخ  ، دـمآ هکم  هب  میهاربا.دـناوخب  ارف  دـمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  ددرگزاـب و  نمی  هب  هکم  زا  هک  تشاد  میمـصت  میهاربا 
ندـش هدـنکارپ  ایارـسلا و  وبا  تافو  هک  تسنیا  هیـضق  رهاـظ  ، تسناوتن رگید  اـما  ددرگرب  نمی  هب  هدرک  زهجم  ار  دوخ  شترا  هراـبود 

داد (3). ناما  ار  وا  نومأم  درک و  ناما  تساوخرد  نومأم  هک  دوب  نیا.دوش  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  میهاربا  هک  دش  ببس  ، يو عابتا 

تفریذـپ ار  شترـضح  تساوخرد  نومأم  درک و  تطاسو  نومأـم  شیپ  يو  زا  (ع) اـضر ترـضح  شردارب  هک  تسنیا  رگید  یتیاور 
لاس 210 ه ات  ،و  دمآ دادغب  هب  سپس  میهاربا  .(5)(4)
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دومرف (1). تلحر  ایند  زا  ، هدش مومسم  لاس  نآ  رد  هک  دوب  هدنز 

تضهن ای  دنتفرگ  یم  یعطاق  عضوم  هشیمه  دندوبن و  مارآ  نایدیز  ياهتضهن  ربارب  رد  نایسابع  هک  دوش  یم  نشور  تانایرج  نیا  زا 
.دندرک یم  شوماخ  ای  بوکرس و  یلک  هب  ار 
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ناقلاط رد  اه  يدیز  تضهن 

درک (1). زاغآ  ناقلاط  رد  ار  دوخ  توعد  ، يدیز ناماما  زا  یکی  ، مساق نب  دمحم.ه  لاس 219  هب  ، یسابع مصتعم  نامز  رد 

هچ ناـهنپ و  هـچ  ، ار دوـخ  تـضهن  نایدـیز  داد ، ناـیاپ  نـمی  رد  یـسوم  نـب  مـیهاربا  تموـکح  هـب  یــسابع  تفـالخ  هـک  یماـگنه 
.دنهد شرتسگ  مدرم  نایم  ار  ناشتضهن  دنناوتب  ات  دنداد  یم  همادا  ، راکشآ

عنام دنتـساوخ  یم  ، دیعبت راتـشک و  هلمج  زا  لیاسو  عاونا  هب  هجیتنرد  ،و  دندوب هدیمهف  تسرد  ار  هیدیز  رطخ  ، یـسابع تفالخ  اساسا 
.دندرک یم  بوکرس  انثتسا  نودب  ار  نایولع  همه  هکلب  هیدیز  اهنت  هن  اهنآ.دنوش  هیدیز  توعد  تضهن و  دنور 

رد تشاذـگ و  یم  مارتحا  (ع) اضر ترـضح  اهنآ  سأر  رد  نایولع  هب  ، دوخ هناقفانم  تسایـس  قبط  هک  دوب  نومأـم  اـهنت  ناـیم  نیا  رد 
هک ارچ  ، درک عورـش  نایولع  اب  ار  يزیمآ  تملاسم  تسایـس  نومأم.دوب  هناـمیخژد  نادـنچ  دـص  نایدـیز  هب  تبـسن  شراـتفر  لـباقم 

نایمـشاه و مسر  هک  دیـشوپ  زبس  سابل  ،و  داد لاقتنا  ، ورم رهـش  رد  زور  نآ  نایولع  زکرم  ناسارخ  هب  دادـغب  زا  ار  تفـالخ  تختیاـپ 
زا هک  ار  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رتمهم  همه  زا  دروآرد و  دندرک  یم  نت  هب  نایسابع  هشیمه  هک  ار  هایـس  سابل  ،و  دوب نایولع 

نومأم راک  نیا  اب  ،و  تسا هتشادن  ار  راک  نیا  تأرج  وا  زا  لبق  یسک  هک  دیزگرب  شیوخ  يدهعتیالو  هب  دوب ، يرشعانثا  هعیش  ناماما 
دندرکن و دامتعا  نومأم  هناقفانم  تسایس  نیاب  ، دندوب هعیش  ياه  هقرف  زا  دوخ  همهنیا  اب.دیایب  رانک  ، اهنآ نایعیـش  نایولع و  اب  تساوخ 

.دنداد همادا  نمی  زاجح و  ، رصم هفوک  رد  ار  دوخ  ياهتضهن  هراومه 

علخ رگید  فرط  زا.دـندوب  نامگدـب  نومأم  هرابرد  هراومه  دنتـشادن و  رواب  نایولع  اب  راـتفر  رد  ار  نومأـم  تسایـس  نایدـیز  ، ارهاـظ
تـسد هب  ترـضح  نآ  ندش  مومـسم  هب  رجنم  ماجنارـس  هک  دوب  ناشیا  ینامگدـب  رب  يا  هدـنز  دـهاش  يدـهعتیالو  زا  اضر  ترـضح 

.دش نومأم 

يربهر هب  هدادن  تسد  زا  ار  تصرف  نایدـیز  تفرگ ، تسد  هب  مصتعم  شردارب  ار  تفالخ  مامز  تفر و  ایند  زا  نومأم  هکنآ  زا  سپ 
هفوک رد  ، دـیایب ناقلاط  هب  هکنیا  زا  لبق  دـمحم.دندرک  زاغآ  یـسابع  تفالخ  دـض  رب  ناقلاط  رد  ار  دوخ  شروش  ، مساـقلا نب  دـمحم 

هب اذل  دیشوپ و  یم  دیفس  مشپ  هشیمه  دوب و  فورعم  هقف  ملع و  ، يوقت ، دهز هب  يو.درک  یم  یگدنز 
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وا.تشاد داقتعا  ، تسا هیدوراج  هقرف  صوصخب  هیدیز و  دیاقع  يدابم  زا  هک  دیحوت (1) لدع و  هب  ،و  دوب هتفای  ترهش  یفوص  دمحم 
زگره دندوب  عمج  وا  درگ  يدایز  ناوریپ  هکنیا  اب  درک و  یم  توعد  ( نایدیز راعـش  ) دـمحم لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  هفوک  رد  هنایفخم 

.تخاسن ینلع  مصتعم  زا  سرت  تهجب  ار  دوخ  توعد 

هک ناسارخ  هب  دوخ  ناوریپ  اب  ، دیدن بسانم  دوخ  توعد  يارب  یـسابع  تفالخ  زکرم  هب  یکیدزن  رطاخب  ار  هفوک  دمحم  هک  اجنآ  زا 
رد ، ناسارخ تیالو  رد  دـمحم  ، دروآ يور  ، دوب یـسابع  تفالخ  دـضرب  بالقنا  هداـمآ  ،و  نایعیـش زکرم  زین  تفـالخ و  زکرم  زا  رود 

.اسن ناقلاط و  ، سخرس ، ورم : تفر یم  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هکلب  ، درک یمن  تماقا  رهش  کی 

نایعیـش و ناـیم  ار  دوـخ  توـعد  تفر و  یم  ، رگید رهـش  هب  يرهـش  زا  تـشاد و  شیپ  رد  ار  شور  نـیمه  زین  قارع  رد  يو  دـنیوگ 
رگید یکرهش  زور  رد  یهام  دنچ  رـصم و  موق  نکـسم  ، تارف رانک  رد  یکرهـش  هقر  رهـش  رد  یتدم.درک  یم  غیلبت  ، هنایفخم نایدیز 

.دروآ عمخ  درگ  ار  نایعیش  زا  رازه  تسناوت 40  دمآ و  ورم  هب  اجنآ  زا  سپس  ، دنام

لاس رد  يو.دزاس  ینلع  ار  دوخ  توعد  ات  دمآ  ( ورم یخسرف   40) ناقلاط هب  ورم  زا  ، دمحم ، يرفن رازه  نوشق 40  يروآ  عمج  زا  سپ 
درک (2). زاغآ  یسابع  تفالخ  دضرب  ناقلاط  زا  ار  دوخ  شروش  يرجه   219

هّللا دبع.تخاس  رومأم  ، وا یبوکرس  يارب  ار  رهاط  نب  هّللا  دبع  ناسارخ  یلاو  دش  هاگآ  ناقلاط  رد  دمحم  مایق  زا  مصتعم  هک  یماگنه 
هکنآ ات.تشاد  دوجو  لسن  زا  دعب  لسن  وا  هداوناخ  رد  تسپ  نیا  ، دوب ناسارخ  مکاح  یتمدخ  شوخ  رطاخب  نومأم  نامز  زا  رهاط  نب 
حون نب  نیـسح  ، مساقلا نب  دـمحم  یبوکرـس  يارب  ، مصتعم بناج  زا  مایپ  تفایرد  زا  سپ  ، هّللا دـبع.دندش  یلوتـسم  اهنآ  رب  نایناماس 

هک دــنتخادرپ  هلباــقم  هــب  نوــشق  ود  درک (3). مازعا  دــــمحم  اــــب  هلباــــقم  يارب  شترا  سأر  رد  ار  دوــــخ  ینابرهـــــش  سیئر 
زهجم شترا  وا  اذل.دمآ  نارگ  تخـس  رهاط  نب  هلا  دـبع  رب  تسکـش  نیا  هک  دـنداد  تسکـش  نانچنآ  ار  نایـسابع  ، نایدـیز ، هجیتنرد

مساقلا نب  دمحم  زین  هعفد  نیا  داتسرف و  هلباقم  يارب  ار  هلیج ه  نب  نایح  نب  حون  يرادرس  هب  يرگید 
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يزوریپ نیا  اما.تسا  هتـشاد  یگدامآ  نایـسابع  شترا  اب  ههجاوم  رد  رادـقم  هچ  دـمحم  هک  دـهد  یم  ناشن  اهتداشر  نیا.دـش  زوریپ 
زوریپ زین  ماجنارـس  هـک  دـندرک  یم  شـالت  تخـس  مساـقلا  نـب  دـمحم  ناوریپ  یبوکرـس  يارب  نایــسابع  دیــشکن و  یلوـط  نادـنچ 

رد هکنیا  ات  تخیرگ  یم  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  روطنیمه  دنامب (1)و  ناقلاط  رد  هام  زا 4  شیب  تسناوتن  دمحم ، ور  نیازا.دـندش 
.تشگ ربخاب  دمحم  دوجو  زا  رهش  رادنامرف  هکنآ  ات  دنام  یفخم  رهش  نآ  رد  یتدم.دش  یفخم  " اسن " رهش

وا تسخن  دوب (2). هدرک  تیاده  ، وا هاگیفخم  هب  ار  رادـنامرف  مهرد  رازه  نتفرگ 10  اب  شباحـصا  زا  یکی  ردپ  هک  دیوگ  یم  يربط 
نادنز هب  ار  وا  داد  روتسد  مصتعم.دنداتسرف  یـسابع  مصتعم  شیپ  ارماس  هب  سپـس  دنتـشاد (3) ، هگن  زور  هس  دندرب و  روپاشین  هب  ار 

.دنربب

ریز هک  درپس  يا  هتسد  هب  ار  وا  سپس  دنروایب  شروضح  هب  همامع  نودب  ار  وا  هک  داد  روتسد  مصتعم  : دیوگ یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
تفر (4). ایند  زا  دمحم  هکنیا  ات.دشاب  مارآ  دنراذگن  دنریگب و  شرظن 

مدرم هک  رطف  دـیع  زور  رد  ناقلاط  رد  يو  نایعیـش  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  تخاـس و  مومـسم  ار  وا  مصتعم  هک  دـنیوگ 
.دنداد يرارف  ار  وا  دندمآ و  وا  هاگیاج  هب  ، دندوب زامن  لوغشم 

هک تشاذگ  رثا  مدرم  رد  نانچنآ  اه  هجنکـش  اهرجز و  نیا  هک  دـنیوگ  یم  يا  هدـع.دراد  دوجو  یفلتخم  تایاور  وا  گرم  درومرد 
دقتعم.ه لاس 332  ار  مساقلا  نب  دمحم  تماما  هب  تسا  تیربهرره  یعیبط  رثا  هک  اهتـضهن  ربهر  ندرک  گرزب  ولغ و  رثا  رد  يا  هدع 

دندش (5).

دادو لدع  زا  رپ  ار  نآ  دمآ و  دهاوخ  دوشب ، روج  ملظ و  زا  ولمم  نیمز  هک  يزور  تسا و  هدنز  وا  هک  دندوب  دـقتعم  رگید  يا  هتـسد 
دنرادنپ (6). یم  دوعوم  يدهم  نامه  ار  وا  درک و  دهاوخ 

زا یکی  اهدعب  هک  تشاذگ  یقاب  دمحم  مانب  يرسپ  دوخ ، زا  ، دمحم.تشاد لاس  تافو 53  ماگنه  هب  دوب و  دهاز  ملاع و  یصخش  وا 
دنا (7). هتسناد  يو  نوشق  یطابضنا  یب  ، ناخروم ار  مساقلا  نب  دمحم  تسکش  ببس.دش  بوسحم  هیدیز  ناماما 
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يرجه لاس 250  رد  هفوک  یسایس  عضو 

تازرابم ، زرابم نانامرهق  نیا  هشیمه  هکلب  دـیدرگن  اهنآ  هدارا  فعـض  بجوم  زگره  ، نایولع هاگیبو  هاگ  ياـهتمیزه  اهتـسکش و  نیا 
دیاقع و قباطم  ، فعضتسم هقبط  زا  روج  ملظ و  ندیچرب  یمالسا و  لدع  رارمتسا  تهج  هب  یسابع و  يافلخ  دض  رب  ار  دوخ  یـسایس 

نیا یتاـیلمع  داتـس  هک  میرب  یم  یپ  مـینک  لاـبند  خـیرات  رد  ار  نایدـیز  ياهتـضهن  هاگره.دـنداد  یم  هـمادا  دوـخ ، بهذـم  يداـبم 
نارادتسود نایعیـش و  زا  رهـش  نیا  نانکاس  رتشیب  (ع) یلع تفالخ  هرود  زا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا.تسا  هدوب  هفوک  رهـش  ، اهتکرح

زا ، رمع نب  ییحی  يربهر  هب  ، گرزب یـسایس  تضهن  کی  اب  ، موس نرق  مود  همین  زاغآ  رد  ، خیرات رد  ام  هک  تسنیا.دنا  هدوب  تیب  لها 
.میوش یم  هجاوم  ، درک یم  توعد  دمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  هک  يدیز  ناماما 

یم رارق  رخسمت  دروم  ار  وا  هک  دوب  نایسابع  تناها  فرط  کی  زا  ، رمع نب  ییحی  مایق  ببـس  هک  دنراد  رظن  قافتا  ، یمالـسا ناخروم 
زا (ع) یلع لآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب.دنتـشاد  یم  اور  ناملـسم  مدرم  رب  نایـسابع  هک  دوب  یئاهمتـس  اهملظ و  رگید  فرط  زا  دـنداد و 

.دنا هدوب  روج  ملظ و  هیلع  رب  نازرابم  لدع و  ناعفادم  تسخن  زور 

صوصخب تفالخ  تشاد و  تنوکـس  دوخ  يولع  ناوریپ  زا  يا  هدـع  اب  ، دـیایب هفوک  هب  هکنآ  زا  لبق  ، یـسابع مصتعم  هرود  رد  ییحی 
ییحی ، یـسابع لـکوتم  تموکح  زاـغآ  مصتعم و  گرم  زا  سپ  اما.دـنداد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  ییحی  ياوقت  تلیـضف و  ، نایدـیز

ماـیق دـصق  هنوگچیه  رفـس  نیا  زا  وا.دـنک  یگدـنز  نایعیـش  راوـج  رد  مارآ  یطیحم  رد  دـیایب و  ارماـس  هب  ناـسارخ  زا  هک  تساوـخ 
.دریگب مایق  رب  میمصت  هک  دیدرگ  ببس  رابفسا  هثداح  کی  اما  ، تشادن

رفعج نب  رمع  زا  ، درک یم  ینیگنس  نارگ  سب  یضرق  ار  رمع  نب  ییحی  ، لکوتم مایا  رد.دنک  یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  نایرج  يربط 
نارگ ییحی  رب  تناها  نیا  درک و  تنوشخ  يو  اب  رمع.دـیامن  تخادرپ  ار  يو  ضرق  هک  درک  تساوخرد  ، يولع تاداس  روما  یلوتم 

داد (1). مانشد  سلجم  نامه  رد  ار  وا  دمآ و 

نادـنز زا  ییحی  دـندرک و  لفکت  ار  يو  ضرق  ییحی ، ناـشیوخ  يزارد  تدـم  زا  سپ  ؛ دـننک سوبحم  ار  وا  هک  داد  روتـسد  زین  رمع 
هب هرابود  یتدم  زا  سپ.درک  یم  یگدنز  یکانفسا  عضو  اب  هک  دوب  اجنآ  رد  دندروآ و  دادغب  مالّـسلا  هنیدم  هب  ار  وا  هاگنآ.دش  دازآ 

ارماس
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.دش راتفر  يو  اب  تنوشخ  اب  ، هتفرگ رارق  نیهوت  دروم  مه  زاب  هک  دومن  تاقالم  ، یتلود نارومأم  زا  فصو  مانب  یصخش  اب  تشگرب و 

.دشکب نایغط  هب  رس  مورحم  صخش  هک  دوش  یم  ببس  ابلاغ  تیمورحم  هک  تسا  یعیبط 

در ار  وا  ناسارخ  مکاح  رهاـط  نب  هّللا  دـبع  دـمآ ، ناـسارخ  هب  لـکوتم  ماـیا  رد  رمع  نب  ییحی  هک  تسا  دـقتعم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
نیهوـت ییحی  هب  یئوـگتفگ  نمـض  ، رمع دـنهد (1). لـیوحت  ، یحجرلا جرفملا  نـب  رمع  هـب  ار  وا  هـک  داد  روتــسد  لـکوتم  اذــل  ، درک
سوبحم ار  وا  داد  روتـسد  لـکوتم  هک  دوب  نیا  درب  لـکوتم  شیپ  تیاکـش  رمع  ؛ دـینادرگزاب شدوـخ  هب  ار  وا  ياهـشحف  ییحی  ، درک

هفوک رد  يرجه  لاس 250  رد  هکنآ  ات  ، دیدرگ ناهنپ  دادغب  رد  یلو  دش  دازآ  سپـس  دنام  نادنز  رد  یتدم  ییحی.دننزب  کتک  هدرک 
.درک مایق 

جورخ رب  میمصت  وا  ات  دیدرگ  ببس  ، تسا هدرک  وا  هب  لکوتم  لماع  هک  ینیهوت  تناها و  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  ، یخیرات نوتم  زا 
.تسشن تفالخ  هب  هللااب  نیعتسملا  تفر و  ایند  زا  لکوتم  هکنآ  ات  دش  ناهنپ  اجنآ  رد  تفر و  هفوک  هب  دادغب  زا  هک  تسنیا.دریگب 

یئاذـغ یفوص  نبا.دـش  دراو  یبلاط  یفوص  نبا  هناـخ  هب  هاـگنآ.تفرگ  شیپ  رد  ار  ـالبرک  هار  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ناـیفارطا  ییحی 
: تفگ دروخن و  ییحی  دیامرف و  لوانت  هک  دروآ 

دوخ تعیب  دمآ و  هفوک  هب  اجنآ  زا  هنابش  هک  تسا  هدوب  يو  مایق  زاغآ  نیا  دروخ (2). میهاوخ  میدنام  یقاب  رگا  ینعی  انلکا  انشع  نا 
.درک توعد  دمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  تخاس و  ینلع  ار 

رمع نب  ییحی  مایق  زاغآ 

ار يو  هجولف (3) هبـصق  رد  هفوک  هار  رد  ییحی  ، دوب ( نامیلـس نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ) نسحلا نب  بویا  تقو  نآ  رد  هفوک  رادـنامرف 
هب ار  نآ  شرازگ  ، دش ربخاب  ییحی  ندمآ  زا  ، هبصق تسپ  سیئر.دش  دراو  دمع  مانب  هفوک  یکیدزن  رد  يرگید  هبصق  هب  سپـس  دید و 

رمع نب  ییحی  مودق  زا  ار  وا  تشون و  هفوک  یلاو  هب  ار  ارجام  زین  لحم  رادنامرف  داد (4). یسخرس  دمحم  نب  هلا  دبع  هقطنم  رادنامرف 
.دوش هدامآ  هک  تخاس  هاگآ 

ص:197

نیبلاطلا ص 639 لتاقم  ( - 1 - 1
هیوکسم ج 6 ص 567 نبا  ممالا  براجت  يربط ج 9 ص 266 و  خیرات  ( - 2 - 2

یبوقعی ص 87 نادلبلا  ، هفوک هب  تارف  برغ  رد  يا  هبصق  ، هجولف - *( - 3
يربط ج 9 ص 267 خیرات  ( - 3 - 4

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 245 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_197_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_197_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_197_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_197_4
http://www.ghaemiyeh.com


رازه اههد  رب  غلاب  هک  دوخ  ناوریپ  اب  تفرگ و  جورخ  رب  میمصت  هک  دوب  نیا  دوب (1). نابرهم  رایسب  نیدتم و  يوقتاب و  يدیس  ییحی 
هباـنتعم مـقر  کـی  هـب  شناوریپ  مـقر  هـک  یماگنه.دـندرک  لابقتــسا  يو  مودـق  زا  زین  هفوـک  مدرم  دـمآ و  هفوـک  هـب  ، دـنوش یم  رفن 

درک و نوریب  رهش  زا  تفرگ و  ار  هفوک  یلاو  سپس  درک (2). دازآ  ار  ناینادنز  دومن و  فرصت  ار  هفوک  نادنز  درک و  جورخ  ، دیـسر
یم رانید  رازه  مهرد و  رازه  رب 70  غلاب  هک  ار  لاملا  تیب  همه  دمآ و  لاملا  تیب  هب  شناوریپ  اب  ییحی.دومن  مالعا  ار  دوخ  تموکح 

درک (3). بحاصت  ار  یتلود  لاوما  همه  دروآ و  نافارص  هب  يور  سپس  ، تفرگ ، دش

ییحی بیقعت  هب  زهجم  یـشترا  اـب  ار  دوـمحم  نب  هّللا  دـبع  دـش  هاـگآ  يو  ماـقتنا  زا  دیـسر و  هفیلخ  هب  ییحی  جورخ  ربـخ  هک  یتـقو 
هفوک رد  شتموکح  هک  دش  ببس  نیا  تفرگ و  وا  زا  دوب  یتلود  لاوما  هچنآ  تشگ و  زوریپ  وا  رب  مامت  یتعاجش  اب  ییحی  اما.داتسرف 
لها زا  يا  هتسد  نایدیز و  زا  يا  هدع.دنناوخارف  وا  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  داتسرف  هفوک  فارطا  هب  ار  یهاپس  وا  سپس.ددرگ  رتمکحم 

دندش و عمج  وا  رود  فارطا  زا  مدرم.دـندنکفا  تماقا  لحر  ناتسب (5) مانب  یناکم  رد  دنتـسویپ و  وا  هب  طساو (4) بیـسم و  البرک و 
.دش یم  هدوزفا  شهوکش  رب  زورره 

هرهب دوخ  عفن  هب  هللااب  نیعتـسملا  فعـض  تفـالخ و  رب  اـه  كرت  طلـست  زا  سپ  هژیوب  ، یـسابع هفیلخ  هب  تبـسن  مدرم  ترفن  زا  ییحی 
رهاـط نب  هلا  دـبع  دادـغب  یلاو  ، دیـسر دادـغب  هب  ییحی  ماـیق  ربخ  هک  یتقو.تفرگ  ماـقتنا  ساـبع  لآ  زا  بیترت  نیدـب  ،و  درک يرادرب 

نب دـلاخ  لاثما  صخاـش  ناروآ  مزر  زا  يا  هدـع  هک  زهجم  شترا  کـی  هارمه  ار  لیعامـسا  نب  نیـسح  ، دوخ ناـکیدزن  زا  یکی  ،(6)
نب نیسح  تشاد (7). لیسگ  ییحی  یبوکرس  يارب  نایناسارخ  زا  يا  هتسد  اب  ار  ، سلف هب  فورعم  ، باطخلا نب  نمحرلا  دبع  نارمع و 

ریـسا و ، دوب هدرک  تعیب  ییحی  اب  ار  هکره  یـسابع  نوشق  دندش  فداصم  ییحی  نایفارطا  اب  روس  مانب  يا  هیرق  یکیدزن  رد  لیعامـسا 
دـش و وربور  باطخلا  نب  نمحرلا  دـبع  اب  دـمآ و  هفوک  هب  دوخ  ناراداوه  اب  دیـسر  ییحی  هب  نوشق  ربخ  هک  یماـگنه.تشک  هاـگنآ 

فرط هب  دروخ و  تسکش  نمحرلا  دبع  ، دیدرگ زاغآ  گنج 
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رکشل یهدنامزاس  لوغشم  تسویپ و  وا  هب  لیعامسا  نب  نیسح  ادعب  هک  دز  ودرا  اجنآ  رد  درک و  ینیـشن  بقع  هفوک  یکیدزن  یهاش 
.دندش

دیچیپ و هفوک  رد  راک  نیا  درک و  اوشیپ  ار  نمحرلا  دبع  دنک  زاغآ  گنج  یسابع  رادرس  لیعامـسا  نب  نیـسح  اب  هکنآ  زا  لبق  ییحی 
وا هب  همه  ، دندرک دنلب  دمحم  لآ  ياضر  هب  ار  دوخ  يادص  هرابود  دنتـسویپ و  يو  هب  دـندش و  عمج  فارطا  زا  نایدـیز  هک  دوب  نیا 
زا زین  دادغب  تعامج  یتح  ، دـنداهن تعیب  هب  رس  دندوب (1) تریصب  بحاص  دوخ  عیشت  رد  هک  یئاهنآ  هعیـش و  صاوخ  زا  دنتـسویپ و 
رب هشیمه  ار  دوخ  موق  درک و  یم  تبحم  نیمورحم  ارقف و  هب  دوـب و  دـنبیاپ  دوـخ  هدـیقع  هب  تخـس  ییحی.دـندرک  تعیب  سرت  يور 

يدعب ياه  هلمح  اهرطخ و  يارب  ار  دوخ  درک و  بترم  ار  دوخ  ياهراک  دـنام و  هفوک  رد  نانچمه  ییحی  تشاد (2) یم  مدقم  دوخ 
و.دندرک هدامآ  ییحی  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  باطخ  نب  نمحرلا  دبع  لیعامـسا و  نب  نسح  هرابود  هکنآ  ات  ، تخاس هدامآ  نایـسابع 

نینچ نیا  داتسرف و  نیـسح  کمک  هب  يا  هدع  هارمه  ار  نیکتل (3) کلک  مانب  دوخ  كرت  نارادرس  زا  یکی  هللااب  نیعتـسملا  فرط  زا 
ندمآ زا  دنتـشادن  یگنج  نونف  زا  یعالطا  نادنچ  هک  یئاهنآ  ، ییحی نایفارطا  ینامز.دش  یم  هدوزفا  یـسابع  نوشق  دادـعت  رب  زورره 

ار يدعب  ياهرطخ  يولج  هکنیا  ات  دنک  مادقا  لیعامـسا  نب  نیـسح  گنج  هب  هک  دـندرک  رارـصا  ییحی  هب  ، دـندش هاگآ  هفیلخ  نوشق 
.دریگب

گنج زاغآ 

روهمج نب  الع  نب  مظیه  ، اـهنآ شیپاـشیپ  هک  دوخ  یفوک  ناراـی  زا  يا  هدـع  اـب  ییحی  ، هفوک رد  يرجه  بجر 250  هاگماش 13  رد 
.درک زاغآ  ار  گنج  ، تشاد رارق  دسا  ینب  ناروالد  زا  یلجع 

رتدایز اه  هتـشک  نایولع  فرط  زا  یلو  دـندش  هتـشک  يداـیز  دادـعت  فرط  ود  زا  ، تشاد همادا  حبـص  اـت  دـش و  عورـش  بش  گـنج 
رارف گنج  نادیم  زا  دـنتخادنا و  ار  دوخ  ياهحالـس  دـندرک و  ساسحا  نایـسابع  ربارب  رد  ار  دوخ  فعـض  نایدـیز  هک  دوب  نیا.دوب 

زین ییحی  هکنآ  ات  دوب  هدنامن  یـسک  نایدیز  زا  يا  هدـع  ییحی و  زجب  هکرعم  رد  ، دـش ریـسا  ءالع  نب  مظیه  هاپـس  هدـنامرف  دـندرک و 
هک نارمع  نب  دلاخ  رـسپ  : دنک یم  لقن  فورعم  خروم  يربط  دندوب  ربخ  یب  ییحی  تداهـش  زا  ادـتبا  مدرم  هکنیا  بیجع.دـش  دـیهش 

نامگ تخانشن و  ار  ییحی  لوا  دش  یم  هدیمان  ریخ 

ص:199

ریثا ج 7 ص 400 نبا  لماک  ( - 1 - 1
بهذلا ج 4 ص 149 جورم  ( - 2 - 2
یبوقعی ج 2 ص 608 خیرات  ( - 3 - 3
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نسح شیپ  ار  ییحی  هزانج  ییایضلا  دعس  تسا (1). هدوب  ییحی  وا  هک  تشگ  مولعم  سپس  تسا  ناسارخ  یلاها  زا  یکی  وا  هک  درک 
باتنملا نب  نسح  مانب  شنانمشد  زا  یکی  دعب  دوب (2). هدش  یمخز  ریشمش  هبرض  دنچ  اب  وا  تروص  هکیلاح  رد  دروآ  لیعامـسا  نب 

دنربب تفالخ  زکرم  ارماس  هب  ارنآ  هک  داد  روتـسد  وا  داتـسرف و  هفحت  رهاط  نب  هّللا  دبع  دادغب  یلاو  يارب  ار  نآ  درک و  ادج  ار  شرس 
یـشروش هک  تفر  یم  تخیگنارب و  دنتـشاد  لد  هـب  ار  ییحی  تـبحم  هـک  ار  مدرم  مـشخ  راـک  نیا.دـننک  نازیوآ  رهـش  هزاورد  رب  و 

مشخ زین  راک  نیا  اما.دندرک  نازیوآ  دادغب  لپ  لباقم  یهاتوک  تدم  هب  دندنادرگرب و  دادغب  هب  ارنآ  هرابود  هک  دوب  نیا  دزیخاپب (3)،
دندروآ نیئاپ  ار  رس  ریزگان.تشاد  يدایز  ناوریپ  ، هرـصب دادغب و  رد  يو  هکنیا  صوصخب  ،و  تخیگنارب دادغب  رد  ار  ییحی  ناتـسود 

دندوب هدیسر  تداهش  هب  هک  ار  ییاهنآ  رس  لیعامسا  نب  نیسح  ییحی  تداهش  زا  سپ.دنتـشاذگ  هحلـسا  رابنا  رد  یقودنـص  نورد  و 
هدنامیقاب هک  درک  تساوخرد  هفوک  یلاو  زا  هّللا  دبع  نب  دمحم  سپس.دش  هتخاس  نوفدم  بهذلا  باب  رـصق  رد  هک  داتـسرف  دادغب  هب 

لتق دندمآ و  یم  هتسد  هتسد  مدرم.دننک  بلج  ار  اهنآ  تیاضر  دنتساوخ  یم  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  دیاش  دشخبب و  ار  ییحی  نارای 
دنتشاد و روضح  بلاطیبا  نب  رفعج  دالوا  زا  يا  هدع  سلجم  نیمه  رد  دنتفگ (4). یم  کیربت  رهاط  نب  هّللا  دبع  هب  ار  رمع  نب  ییحی 
رد وت  تفگ  دـش و  دـنلب  دراد و  هگن  تسناوتن  هک  دوـب  يرفعجلا (5) مثیهلا  نب  دواد  اهنآ  ناـیم  زا.دـندش  رثأـتم  هعقاو  نیا  زا  تخس 

هدـمآ و نوریب  سلجم  زا  سپس  تفگ (6) تیلـست  يوب  تسیاب  یم  دوب ، رـضاح  هّللا  لوسر  رگا  هک  ییوگ  یم  تینهت  یـسک  گرم 
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  نانک  هیرگ 

دهاوـخن اراوـگ  ، لوـسر نادـنزرف  تشوـگ  هک  اریز  وا  ندروـخ  تـسا  روآدرد  هـک  ار  یـسک  تشوـگ  دـیروخب  رهاـط  نادـنزرف  يا 
دوب (7). دهاوخ  ینوبز  يراوخ و  نآ  هجیتن  هک  تسا  یقح  دشاب  ادخ  نآ  هاوخناوخ  هک  ینوخ  املسم.دوب 

ص:200

يربط ج 9 ص 269 خیرات  ( - 1 - 1
نیبلاطلا ص 643 لتاقم  ( - 2 - 2

هیوکسم ج 6 ص 569 نبا  ممالا  براجت  ( - 3 - 3
یبوقعی ج 2 ص 608 خیرات  ( - 4 - 4

ریثا ج 7 ص 41 نبا  لماک  ( - 5 - 5
هـصاخب رتول  ره  هّللا  هبلاـط  نوـکی  ارتو  نا  يرم  ریغ  ینبلا  محل  نا  اـیبد  هوـلک  رهاـط  ینب  اـی  ص 608  یبوقعی ج 2  خـیرات  ( - 6 - 6

يرحلاب
ریثا ج 7 ص 41 نبا  لماک  يربط ج 9 ص 270 و  خیرات  ( - 7 - 7
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رد هدش و  نیگهودنا  اه  یلیخ  شتداهـش  زا  سپ  هک  دوب  نیا  تشاد و  ياج  يرایـسب  لد  رد  دوخ  ترـشاعم  تناید و  رطاخب  ییحی 
دندورس (1). اهرعش  شتداهش 

تسا (2): هتفگ  نینچ  ییحی  هیثرم  رد  ارعش  زا  یکی 

رد قارع  نیمزرـس.تخیر  کـشا  يو  گرم  رب  نارب  زیت و  ریـشمش  دنتـسیرگ و  ( داـهج نادـیم  رد  ورزیت  ) نابـسا ، ییحی تداهــش  رد 
گوس رد  سدقم  نکاما  هک  دوب  بوبحم  نانچنآ  وا.دـمآرد  هیرگ  هب  وا  مغ  رد  زین  لزنم  نآرق و  هوالع  هب.درک  هیرگ  ییحی  گوس 

.دنتسشن ازع  هب  وا 

وا گرم  اب.تسا  هدـش  دیهـش  نسحلا  وبا  دـنتفگ  هک  يزور  نآ  ، دوشن لزان  ام  رب  ـالب  دـنکن و  هیرگ  وا  رب  تعیبط  نامـسآ و  هنوگچ 
تسا هدیرب  نمـشد  ریـشمش  ار  وا  يابیز  تروص.تسا  يراج  يو  نادقف  رد  کشا  لیـس  دننایرگ و  ربمایپ  نارتخد  لوسر و  نادناخ 
رطاخب ار  نسح  لتق  وا  گرم.دهد  یم  جـنر  ارم  هشیمه  تسا و  یقاب  نم  لد  رد  هراومه  وا  هرطاخ  هک  مدرگ  ییابیز  تروص  يادـف 

.داب وا  رب  ادخ  تمحر  مالس و  سپ  دندیهش  ودره  هک  اریز  دروآ  یم 

ص:201

يدوعسم ج 4 ص 149 بهذلا  جورم  ( - 1 - 1
هاکب ییحی و  دعب  اهوجش  لیخلا  تکب  راعـشا : نتم  يدوعـسم ج 4 ص 149  بهذلا  جورم  ریثا ج 7 ص 41 و  نبا  لـماک  ( - 2 - 2
لبوع هیلع  مهل  اعمج  رجحلا  نکرلا و  تیبلا و  یلصملا و  لیزنتلا و  باتکلا و  هاکب  ابرغ و  اقرـش و  قارعلا  هتکب  لوقـصملا و  دنهنملا 

فویـس ههجو  تعطق  لیـست  نهعومد  تاعجوم  اوجـش  نب  دـنی  یبنلا  تانب  و  لیتق ، نیـسحلا  وبا  ولاق  موی  انیلع  ءاسملا  طقـست  ملفیک 
نیـسح یلع و  لتقل  رکذـم  هلتق  لیتقلا  کلذ  مسجلاب  يدوی  فوس  الیع  یبلقب  یقبا  ییحی  نا  لیمجلا  میـسولا  ههجو  یباـب  يداـعالا 

لوکث نحو  عجوم  یکب  ام  مهیلع  افقو  هلالا  هالصف  لوسرلا  يدوا  موی 
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: دورس نینچ  يو  هیثرم  رد  زین  نایسابع  رعاش  یمورلا  نبا  یتح 

تمحر و دورد.یفارحنا و  طـخ  تسار و  طـخ  تسین  يرگید  هار  ، هار ود  زا  شیب  هک  اریز  يا  هدرک  باـختنا  ار  هار  مادـک  هک  رگنب 
تمحر دروم  نانچمه  ، يا هتـشگ  نوفدـم  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  نآ.يدرک  هزرابم  وا  هار  رد  هراومه  هک  داب  وت  رب  يدـنوادخ  تکرب 

دشاب (1). وت  لاح  لماش  يدنوادخ  فاطلا  هراومه  داب و  دنوادخ 

نینچ رمع  نب  ییحی  هیثرم  رد  تیبـلها  رعاـش  )و  تاداـسلا بیقن  ) تاداـس روما  یلوتم  ، يوـلع رفعج  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  ناـنچمه 
دورس (2).

رابنایز هچ  ، میا هدش  حورجم  ای  لوتقم و  هشیمه  نامز  لوط  رد  ام  ( مشاه ینب  ) لیصا ياه  هیامرس  هجیتن  حلاص و  ناکاین  هدنامیقاب  يا 
.تسا هدرک  نفد  نیمز  ریز  ار  يا  هتسیاش  کین و  ياهامیس  هچ  رادغ و  راگزور  نیا  تسا 

.تسا روآ  جنر  دوخ  ناگتفیش  راد  هحیرج  ياه  لد  رب  ردقچ  هک  ییحی  يا  وت  تداهش  زور  زا  هآ 

ص:202

یقطقط ص 180 نبا  هیناطلسلا  بادالا  ( - 1 - 1
حیرج لتق و  نیب  نم  مایالا  نخس  حبمرلا  رجتلا  حلاصلا و  فلسلا  ایاقب  ای  راعشا : نتم  يدوعسم ج 4 ص 150  بهذلا  جورم  ( - 2 - 2

حیرقلا بلقلل  ءاد  وا  ام  کموی  نم  هآ  حبص  هجو  نم  بیغ  مک  ضرالا  هجو  باخ 
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مشش لصف 

هراشا

ناتسربط رد  نایولع  خیرات 

ناتسربط حتف 

ناگرگ هب  قرش  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  رزخ  يایرد  هرانک  رد  هک  تسا  یناتسهوک  يا  هقطنم  ( زورما ناردنزام  ناگرگ و  ) ناتـسربط
زا هک  تسا  يددعتم  ياهرهش  ياراد  ناتسربط  دشاب (1). یم  دودحم  زورما ) نارهت  ) ير هب  بونج  زا  ملید و  هب  برغ  زا  سموق و  و 

هقطنم ناتسربط  نیمزرس  دابآرتسا (2). هجنرت و  ، يراس ، لمآ : زا دنترابع  ناتـسربط  ياهرهـش  نیرتمهم.تسا  اهنآ  زا  یکی  ملید  هلمج 
ناریا قطانم  رگید  زا  ، ندوب یناتـسهوک  تهجب  هقطنم  نیا  دنیوگ (3). ناردـنزام  ار  نآ  شییابیز  ببـس  هب  هک  تسا  یناتـسهوک  يا 

دنیوگ (4). یم  هاشنهاش  ینعم  هب  دبهپسا  نیمزرس  ار  ناردنزام  نیمزرس  هک.تسا  هدش  ادج 

ناتسربط مدرم  بهذم 

.دوب هتفاین  هار  نیمزرس  نآ  هب  دعب  اهتدم  ات  مالسا  تسا و  هدوب  یتشدرز  اهنرق  ناتسربط  مدرم  بهذم 

وبا ، دوخ رادرس  يو  دنک (5). حتف  ار  نیمزرـس  نآ  هک  تفرگ  میمـصت  ، دیـسر تفالخ  هب  لاسب 144 ه  یقیناود  روصنم  هک  یماـگنه 
یتقو : دیوگ یم  یناهفصا  هزمح  دریگب (6). رهمداد  نب  دیشروخ  نآ  یتشترز  رادنامرف  تسد  زا  ار  ناتسربط  ات  داتـسرف  ار  بیـصخلا 

دیـسر و نیرجا  نانمـس و  نایم  یلحم  هب  دوخ  هار  رد  تشگ  یمرب  ورم  زا  ، یناسارخ ملـسم  وبا  يارجاـم  زا  سپ  یقیناود  روصنم  هک 
یم يوار.درک  هاگن  اـههوک  نآ  هب  هدز  تفگـش  یتاـظحل  داـتفا و  ناتـسربط  سموق و  هدیـشک  کـلف  هب  رـس  ياـههوک  هب  شمـشچ 
ریما اـیآ  متفگ.درک  مهجوـت  بلج  دـنلب  ياـههوک  نیا  : تفگ.تسا هدـش  توـهبم  نینچ  نیا  ریما  هک  تسا  هدـش  هـچ  مـتفگ  : دـیوگ

زا.دوش یم  هرادا  اه  یـسوجم  تسد  هب  زونه  تسا و  هدماین  یـسابع  تلود  فرـصت  هب  اههوک  نیا  تشپ  زونه  هک  دـناد  یم  ( هفیلخ )
درس تالصاوم و  هار و  يراوشد  هقطنم و  يرود  تهجب  ، حتف زا  سپ  اما  دنک  حتف  ار  ناتسربط  هک  تفرگ  میمصت  روصنم  تهج  نیا 

.دادن ناشن  نآ  ظفح  رد  یتیمها  نادنچ  هقطنم  ياوه  ندوب 

ص:203

ءایبنالا ص 173 ضرالا و  ینس  خیرات  ( - 1 - 1
هسیفنلا ج 7 ص 149 قالعالا  ( - 2 - 2

فراعملا ص 186 فئاطل  ( - 3 - 3
نادلبلا ص 276 خیرات  ( - 4 - 4

شعرم ج 1 ص 178 رایدنفسا  ، ناتسربط خیرات  ( - 5 - 5
كردم 178 نامه  ( - 6 - 6
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ناملـسم هک  ) ار رایزام  درک و  حتف  ار  ناتـسربط  هرابود  ، داد رارق  دوخ  تختیاپ  ار  ورم  دـمآ و  ناسارخ  هب  دیـشرلا  نومأم  هک  یماگنه 
تسـشن و تفالخ  هب  مصتعم  شردارب  ، نومأـم گرم  زا  سپ  داد (1). رارق  هقطنم  نآ  یلاو  ( دـش یم  هدـیمان  دـمحم  مانب  دوب و  هدـش 
ار ناسارخ  یلاو  رهاط  نب  هّللا  دـبع  مصتعم  اذـل  ، دومن مایق  مصتعم  دـضرب  راـیزام  اـما.درک  تیبثت  ناردـنزام  تموکح  رد  ار  راـیزام 
هب ، نوراق رـسپ  رایهوف  ، رایزام ردارب  رگید  فرط  زا.تخاس  رومأم  ( دبهپـسا ) راـیزام یبوکرـس  يارب  نسحلا  نب  نسح  شیومع  هارمه 
وا اما  دنهد  ناما  يو  هب  هک  دنتـساوخ  ادتبا  نیتسایرلا  وذ  رهاط  نب  هّللا  دبع.درک  مایق  یـسابع  تلود  دضرب  تفاتـش و  شردارب  يرای 

ار رایهوف  اما  ، دندز هنایزات  ار  نیدمرخ  کباب  رایزام و  اهنآ  (. (225 ه دنداتسرف ارماس  هب  دنتفرگ و  ار  وا  اذل  ، درکن تعاطا  درک و  رارف 
ار هلا  دبع  نب  رهاط  شرسپ  ادعب  دیدرگ و  نآ  یلاو  رهاط  نب  هلا  دبع  داتفا و  نایسابع  تسدب  ناتـسربط  هک  دوب  نیا.دنتـشک  هتفرگ و 

يولع دیز  نب  نسح  يرجه  لاس 250  رد  هکنیا  ات  دوب (2) نایـسابع  تسد  هب  لاس  تدم 126  هب  ناتسربط  تخاس و  دوخ  نیـشناج 
.دیچرب ار  سابع  ینب  تموکح 

ناردنزام رد  نایولع  تموکح  سیسأت 

نب نسح  نب  دـیز  نب  نسح  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  دـیز  نـب  نـسح  دـیز (3)( نب  نسح  ، نآ سـسؤم  هب  ناـیولع  تلود  خـیرات 
.درک يراذگ  ناینب  ار  نایولع  تموکح  يرجه  لاس 250  هب  هک  ددرگ  یمزاب  دنناوخ  شریبک  یعاد  هک  ( یلع

توعد دمحم  لآ  ياضر  هب  ار  مدرم  دشاب و  يدیز  ناماما  زا  ریغ  هک  گرزب  ياهتیصخش  زا  یکی  هب  هیدیز  هقرف  حالطصا  رد  یعاد 
باحـصا نییعت  رایتخا و  هب  هکلب  ، دوش نییعت  صن  هب  هک  تسین  هیماما  هعیـش  دـننامه  هیدـیز  هقرف  رد  ماما  اریز.دوش  یم  قالطا  ، دـنک

صاخ یطیارـش  رد  هیدـیز  هقرف  نیاربانب.دوش  یم  نییعت  یـصاخ  طیارـش  اب  ، همطاف لسن  زا  تیب و  لها  يالـضف  نایم  زا  دـقع  لح و 
یناوارف مارتـحا  زا  هیدـیز  شیپ  تاـعد  نیا  دـنا و  هدوـب  يا  هژیو  تافـص  ياراد  هک  دـنا  هدرک  باـختنا  دوـخ  يربـهر  هب  ار  یتاـعد 

هک تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا (4) هقباس  نسح  تعاجش و  ، يوقت ، ملع نتشاد  ماما  دننامه  یعاد  طیارش.دنا  هدوب  رادروخرب 
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هلمج زا  عییـشت و  بهذم  دنیامن و  ذوفن  ناتـسربط  هلمج  زا  زور  نآ  طاقن  نیرترودب  هک  دـنا  هتـسناوت  تاعد  هطـساو  هب  هیدـیز  هقرف 
هدوب شورطالا  رصان  ، دمحم شردارب  دیز و  نب  نسح  رب  هوالع  ، ناتسربط رد  يدیز  تاعد  نیرتمهم  زا.دنهد  جاور  ار  يدیز  بهذم 

درک (1). سیسأت  ملید  دالب  ناتسربط و  رد  ار  نایولع  تلود  هک  تسا 

ناتسربط هب  دیز  نب  نسح  مودق 

تداهـش هب  ییحی  هک  نآ  زا  سپ  تسیز  یم  هفوک  رد  یـسابع  هفیلخ  نیعتـسم  هرود  رد  رمع  نب  ییحی  هارمه  تسخن  ، دیز نب  نسح 
دنام اجنآ  رد  یتدم  نسح.دش  هدنهانپ  ملید  هب  اجنآ  زا  دمآ و  ير  هب  هک  دوب  دیز  نب  نسح  ، دندرک رارف  هک  یناسک  هلمج  زا  دیـسر 
لماع ، هک دوب  تهج  نادب  مادقا  نیا  ترورض.دنک  يزیر  یپ  ار  نایولع  تموکح  هتفر  ناتسربط  هب  هک  درک  اضتقا  طیارـش  هک  نآ  ات 

زا زین  یخلب  سوا  نب  دمحم.دوب  ملید  ناسارخ و  یلاو  رهاط  نب  دمحم  هدـنیامن  رهاط  نب  هلا  دـبع  نب  نامیلـس  زور  نآ  رد  ناتـسربط 
فارطا هب  ار  دوخ  ناگدنیامن  دمحم.دیامن  یگدیسر  ناتسربط  رومام  هب  نامیلـس  رانک  رد  ات  تشاد  تیرومأم  هللااب  نیعتـسملا  بناج 

رد.داد رارق  ناتسربط  گرزب  ياهرهـش  یلاو  ار  شنارـسپ  هلمج  زا  دننک و  مکحم  ار  سابع  ینب  تموکح  هک  داتـسرف  یم  ناتـسربط 
دش (2). یم  هرادا  متسر  نارسپ  رفعج  دمحم و  تموکح  تحت  ناتسربط  ياهرهش  زا  سولاچ  رالک و  رهش  ود  نایم  نیا 

فارطا ياهنیمز  زا  يدایز  رادقم  سولاچ و  رالک و  یضارا  یمامت  ، داد همتاخ  رمع  نب  ییحی  تضهن  هب  هللااب  نیعتـسملا  هک  یماگنه 
لماع هب  ار  همه  هاگنآ  هدرک  بصغ  ، دـنداد یم  ارچ  نآ  رد  ار  دوخ  یـشاوم  ماشحا و  يدازآ  هب  دوب و  هقطنم  نآ  لـها  کـلم  هک  ار 

.دیشخب دمحم  دوخ 

هک ینامز  دنیامن (3). فرصت  ار  یضارا  نیا  هک  داتـسرف  ار  نوراه  نب  رباج  شردارب  نوراه و  نب  ریـشب  دوخ  ینارـصن  بتاک  دمحم 
یلاها ياهماد  هاگارچ  هک  زین  ار  فارطا  تاوم  ياهنیمز  ، دـننک فرـصت  ار  سولاچ  رالک و  ياهنیمز  هک  دـندمآ  دـمحم  ناگدـنیامن 

نوچ درک و  کیرحت  ار  هقطنم  یلاها  راـک  نیا.دـندرک  قحلم  دوخ  تافرـصتم  هب  هدرک و  فرـصت  روز  هب  دوب  اـهنآ  کـلم  هقطنم و 
یتصرف رظتنم  دنتفرگ و  لد  رد  ار  راکنیا  هنیک  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هاگارچ 
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مک يدارفا  ناتـسربط و  دالب  نارمکح  هک  دـمحم  نارـسپ  رگید  فرط  زا.دـنریگب  سوا  نب  دـمحم  لماع  زا  ار  دوخ  ماقتنا  اـت  دـندوب 
سوا نب  دمحم  دوخ  نینچمه  دنتشاد (1). یم  او  نایصع  هب  ار  اهنآ  ، هدش لحم  نانکاس  شجنر  ببـس  دندوب  قمحا  هبرجت و  یب  ، نس
کی يارب  ار  طیارـش  هک  دوـب  یلماوـع  ، اـهنیا دز  یم  ، دـندوب ملاـس  یناـمدرم  هک  ملید  مدرم  تیذا  تراـسا و  راتـشک و  هب  تـسد  زین 

.دنریگب یسابع  ماکح  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ناتسربط  مدرم  ات  تخاس  هدامآ  یناگمه  شروش 

هلباقم یـسابع  ماکح  اب  دنناوتب  هک  دندوبن  رادروخرب  ینادنچ  تردق  زا  ادتبا  ، ناتـسربط مدرم  هک  دوش  یم  نشور  خـیرات  یـسررب  زا 
هدارا نسح  تواخـس و  تعاجـش و  هب  هک  یملید  متـسر  نارـسپ  سولاچ و  رالک و  ناـنارمکح  رفعج  دـمحم و  قیوشت  اـب  اما.دـننک 
علطم ینارصن  نوراه  نب  رباج  یناودع  فرصت  زا  رفعج  دمحم و  هک  یماگنه  هژیوب  ؛ دننک مایق  هک  دندش  یم  عیجشت  دندوب  فورعم 

یگمه ات  داد  ار  تراسج  نیا  مدرم  هب  رادنامرف  رارف.دـندرک  رارف  هب  روبجم  ار  وا  دـندیروش و  سوا  نب  دـمحم  لماع  دـضرب  ، دـندش
دنداتفا رکف  هب  ناتـسربط  ملید و  مدرم  ، سابع ینب  نانارمکح  ملظ  رثا  رد  دـنریگب (2). سابع  ینب  ناملاظ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ، هدرک مایق 

رفعج و دـمحم و  هکنیمه.دـنزیخرب  نایولع  ینعی  سابع  لآ  نانمـشد  زا  يزوریپ  هب  خـیرات  نارگمتـس  نیا  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  هک 
نوچ مدرم  دـندرک  دزماـن  يربـهر  يارب  دوب  ناتـسربط  میقم  هک  ار  يولع  تاداـس  زا  یکی  میهاربا  نب  دـمحم  ، یملید متـسر  نارـسپ 
دهاز ، دباع يدرم  ، میهاربا نب  دمحم.دننک  شروش  نایسابع  دضرب  یعمج  هتسد  ات  دندش  عمج  شدوجو  عمش  درگ  ، تقیقح ناگنشت 
دهد تاجن  سابع  ینب  ملظ  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  ماـیق  هک  دنتـساوخ  یم  يو  زا  رارـصا  هب  ، ناتـسربط مدرم  تهج  نیا  زا  دوب و  نسم  و 

.(3)

ینمشد نایسابع  اب  اهنیا  هک  دنتسناد  یم  مدرم  دندوب و  هدنکارپ  ناتسربط  رد  قرفتم  روطب  هراومه  نایولع  هک  تسا  نینچ  هیضق  عقاو 
زا رارصا  اب  ناتـسربط  مدرم  هک  تسنیا.دوب  دزنابز  روهـشم و  هتـسویپ  نایولع  ياوقت  دهز و  راتفر  نسح  تلادع و  زین  دنراد و  هنیرید 
هب تخاسن و  عناق  ار  میهاربا  نب  دـمحم  ملید  مدرم  عامتجا  لاحنیا  اب.دـنهد  شرتسگ  ار  تلادـع  هدرک و  مایق  هک  دنتـساوخ  یم  اهنآ 

، متسین تضهن  نیا  راوازس  نم  : تشاد راهظا  اهنآ 
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نیا زا  دیورب (1). وا  لابندب  دیتسه  قداص  دوخ  ياعدا  رد  رگا  ، دیآرب راک  نیا  هدهع  زا  دناوت  یم  یبوخب  هک  مراد  یعاجش  داماد  اما 
يربهر هب  دنتفر و  دوب  ربدم  عاجـش و  تاداس  زا  هک  دیز  نب  نسح  لابندب  دنتفریذپ و  ار  يو  تروشم  تحیـصن و  ، ملید مدرم  تهج 

دنوش (2). اهر  نایسابع  متس  ملظ و  زا  مدرم  يولع  دیس  نیا  يربهر  مایق و  اب  دیاش  ات  دندش  یضار  يو 

دیز نب  نسح  تعیب 

تـسکش زا  سپ  يو.درک  تکرـش  رمع  نب  ییحی  تضهن  رد  دش و  قارع  یهار  ، غولب زا  دـعب  ؛ دـمآ ایندـب  هنیدـم  رد  ، دـیز نب  نسح 
.دیزگ تماقا  ير  رهش  رد  درک و  رارف  ناریا  هب  ، ییحی

مدرم هک  یماگنه  دـندرک و  دامتعا  يو  هب  مدرم  تهج  نیا  زا  ، دوب يوق  رایـسب  يا  هدارا  بحاص  ،و  تمهدـنلب يدرم  ادـتبا  زا  نسح 
مایق نایـسابع  دضرب  دورب و  ناتـسربط  هب  هک  دهاوخب  دیز  نب  نسح  زا  هک  دندرک  تساوخرد  میهاربا  نب  دمحم  زا  ناتـسربط  ملید و 

یم ، درب یم  جنر  نایـسابع  روج  ملظ و  زا  هک  اجنآ  زا  نسح  ، هوالع هب.تشگ  مایق  هدامآ  تفریذپ و  ار  مدرم  توعد  تعرـس  هب  دـنک 
یمن راکـشآ  ار  دوخ  رما  زگره  درک و  یم  یگدـنز  ير  رد  هناـیفخم  نسح  لاـح  نیااب.دـنک  ماـیق  دوـخ  فالـسا  دـننامه  تساوـخ 
مدرم ، دیسر ناتسربط  ملید و  هب  ربخ  نیا  هک  یتقو  تهج  نیا  زا.دنک  زاغآ  ار  دوخ  تضهن  هک  دش  یـضتقم  طیارـش  هکنآ  ات  تخاس 

.تفای یم  راشتنا  ناتسربط  راید  رد  يدیز  بهذم  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  دندرک و  تعیب  يو  اب  هتسد  هتسد 

دمحم ، مدرم رب  هوالع  دندومن (3). تعیب  دیز  نب  نسح  اب  ، ملید فارطا  همه  ،و  سولاچ ، تشدرالک.ناتسربط ياهرهـش  همه  هجیتنرد 
هّللا دبع  نب  نامیلس  اب  ، نسح يربهر  تعیب و  اب  هک  دندش  دحتم  ، دندوب سولاچ  تشدرالک و  نانارمکح  هک  متـسر  رـسپ  ود  رفعج  و 
یم هدامآ  دیز  نب  نسح  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  يراس  رد  سوا  نب  دمحم  نامیلـس و  هک  ینامز  دنزادرپب (4). دربن  هب  نایسابع  لماع 
عفن هب  ار  عاضوا  نایرج  نیا.دنداد  رارق  وا  عابتا  نسح و  رایتخا  رد  اهرهـش  دندرک و  رارف  دوخ  قطانم  زا  نامیلـس  نارادنامرف  ، دندرک
همه تشگ و  یلوتـسم  ناتـسربط  همه  رب  يزیرنوخ  نودب  دـیز  نب  نسح  تشگ و  میلـست  گنج  نودـب  ناتـسربط  داد و  رییغت  نسح 

دندرک تعیب  يو  اب  ، دندنام رادافو  میرف  هوک  نارمکح  رایدنفسا  نب  نوراق  ، دبهپسا رب  نانچمه  هک  میرف  هوک  نانکاس  زجب  نآ  یلاها 
.(5)
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ار یـسک  ، دنک مایق  نایـسابع  دضرب  دهاوخ  یم  هدمآ و  ناتـسربطب  دیز  نب  نسح  هک  دینـش  یخلب  سوا  نب  دـمحم  هک  یتقو  دـنیوگ 
نـسح موجه  ربارب  رد  دنیایب و  هک  داتـسرف  ، دندوب ناتـسرالک  هعلق  ریهاشم  زا  هک  میرکلا  دبع  نب  دـمحم  دیعـس و  نب  هّللا  دـبع  شیپ 
سابع لآ  تعاط  كرت  هدرک و  رارف  هیـضق  نیا  زا  لبق  ودـنآ  اریز  ، دـشن دروآرب  سوا  نب  دـمحم  يوزرآ  نیا  اما.دـنوش  لاتق  هداـمآ 
تعیب يو  اب  لاسب 250 ه  دابآدعس  رد  تیصخش  ود  نآ  دش و  تشدرالک  دراو  رطاخ  غارف  اب  دیز  نب  نسح  هک  دوب  نیا.دندوب  هتفگ 

.دندرک

دیز نب  نسح  اب  تعیب  طیارش 

ماجنا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تنـس و  باتک و  هب  لـمع  : طئارـش اـب  ار  دوخ  تعیب  ناتـسربط  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  زا  هعماج  حالـصا  تنـس و  نآرق و  ماـکحا  يارجا  ساـسارب  دـیز  نب  نسح  ماـیق  ور  نیازا.دـنداد 

.دوب راوتسا 

توعد هک  دمآ  ایرد  لحاس  رد  یمان ) هدیـشوک  ) يرهـش هب  اجنآ  زا  سپـس  ، دنام دیعـس  نب  هّللا  دبع  شیپ  دابآدعـس  رد  یتدم  نسح 
.دناسرب مدرم  هب  ار  دوخ 

.داد شرازگ  سوا  نب  دمحم  شردارب  هب  ار  دیز  نب  نسح  دورو  ربخ  ، سوا نب  یلع 

زا ، میهاربا نب  دمحم  داد (1). همادا  ، درک یم  یگدـنز  اـجنآ  رد  شنزردـپ  میهاربا  نب  دـمحم  هک  روجک  رهـش  هب  ار  دوـخ  هار  نسح 
لمع هـب  یمرگ  لابقتـسا  يرجه  لاس 250  ناـضمر  رد 27  دـمحم  لآ  تموـکح  ناگتفیـش  هارمه  دـیز  نب  نـسح  شداـماد  دورو 

داتـسرف و فارطا  سولاچ و  هب  تعیب  ذخا  غیلبت و  يارب  ار  دوخ  نایعاد  دـش و  دوخ  شترا  روما  میظنت  لوغـشم  دـیز  نب  نسح.دروآ 
دمحم دیز  نب  نسح  نوشق  شیپاشیپ  رد  تفر (2). ، دوب لمآ  رهش  یکیدزن  رد  هبـصق  ود  هک  تشدیاب  لتات و  يدابآ  يوسب  شدوخ 
دیشخا دمحم  یهدنامرف  هب  ار  دوخ  شترا  سوا  نب  دمحم  دندیسر  لمآ  یلاوح  هب  هک  نیمه  اهنآ.دنتشاد  رارق  متسر  نارسپ  رفعج  و 
یـسابع رادرـس  دیـشخا  دمحم  هجیتنرد  تفرگرد و  یتخـس  گنج  دنداد و  فاصم  مهاب  شترا  ود  ؛ داتـسرف يدـیز  نوشق  گنج  هب 

رهش هب  يولع  نوشق  دش و  حتف  لمآ  بیترت  نیمهب.دنداتسرف  هیده  يدیز  یعاد  دیز  نب  نسح  يارب  دندیرب و  ار  شرـس  هدش  هتـشک 
.دش هدنهانپ  رایرهش  نب  رفعج  هب  سوا  نب  دمحم  هتشگ و  هدنکارپ  یسابع  شترا  دندش و  دراو 
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کمک هملاـید  زا  هـک  درک  تساوـخرد  هزمح  نـب  دـمحم  دوـخ  رادرـس  زا  درک و  فـقوت  تشدـیاب  رد  یتدـم  دـیز  نـب  نـسح  اـما 
یلماوع هلمج  زا.دندمآ  لمآ  رهش  هب  یعمج  هتسد  سپس  دنتسویپ  يو  هب  اهنآ  زا  رفن  دنتفاتش و 600  نسح  کمک  هب  زین  اهنآ.دبلطب 

رسپ دیشروخ  ناعمصم و  نایبسداب  : نوچمه ناردنزام  یموب  نایاورنامرف  زا  یضعب  هک  دوب  نیا  دش  دیز  نب  نسح  يزوریپ  ببـس  هک 
هراوس و اب 20  ار  هزمح  نب  دمحم  دوخ  رادرس  ، عیرس يزوریپ  نیا  زا  دعب  ، وا.دندرک يرادافو  مالعا  هتـسویپ و  وا  هب  نکیو  ناتـسج و 

لمآ یکیدزن  رد  شترا  ود.دوش  وربور  یـسابع  نوشق  اب  اجنآ  رد  هک  تسویپ  اهنآ  هب  دـعب  زین  شدوخ  داتـسرف و  لمآ  هب  هداـیپ   200
تفلاخم هب  يو  اب  گنج  ندوب  یناهگان  زا  دـیز  نب  نسح  نارای  زا  یـضعب  هک  تفای  تدـش  نانچنآ  گنج  ؛ دـنتخادرپ دربن  هب  مهاـب 
يزوریپ اب  نسح  دومن (1). حتف  ار  لمآ  رهـش  دش و  زوریپ  هکنآ  ات  داد  همادا  ار  گنج  یئاهنت  هب  وا.دنتـشگ  ادج  يو  زا  دـنتخادرپ و 

لمآ مدرم  مومع  ،و  درک توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  هدـش  دجـسم  دراو  سپـس  تشک  ار  ناـفلاخم  زا  يا  هدـع  دـش و  رهـش  دراو 
دمحم هلمج  زا  درک و  نیعم  اهرهش  يارب  ینارادنامرف  دیز  نب  نسح  نآ  زا  سپ.تخادرپ  رهش  روما  میظنت  هب  وا  سپس  ، دندرک تعیب 
درک (2). نییعت  سولاچ  يارب  ار  سابعلا  یبا  نب  دمحم  تشدرالک و  مکاح  ار  متسر  نب  رفعج  نایور  مکاح  ار  زیزعلا  دبع  نب 

میهاربا نب  دمحم  دورو 

فیرشت لمآ  هب  هک  دندرک  اضاقت  يو  زا  دنتشاد  هقالع  وا  هب  ، میهاربا نب  دمحم  تلوهک  ،و  يوقت ، دهز تهج  لمآ  مدرم  هک  اجنآ  زا 
تفر دوب  نایـسابع  تسد  رد  زونه  هک  يراس  هب  دوخ  درک و  راذـگاو  میهاربا  نب  دـمحم  هب  ار  لـمآ  ناوارف  مارتحا  اـب  نسح.درواـیب 

رایرهـش نب  نوراـق  زا  هک  دوـب  رهـش  نیا  رد.تفر  وـنمج  هبـصق  هب  اـجنآ  زا  دـش و  دراو  يراـس  یکیدزن  رد  یچوـت  رهـش  هـب  وا  .(3)
شیب يا  هعدـخ  نیا  اما.درک  یم  تعاطا  يو  زا  تشاد و  یم  مالعا  ار  دوخ  تعیب  نآ  رد  هک  درک  تفایرد  يا  همان  لاـبج  نارمکح 

دش (4). جراخ  دیز  نب  نسح  تعاطا  زا  دز و  دوخ  نامیپ  ریز  ادعب  يو  هک  اریز  دوبن 
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نادنج نب  دسا  يرادرـس  هب  یـشترا  يو  اب  هلباقم  يارب  تفای  عالطا  دیز  نب  نسح  یـشکرکشل  زا  هّللا  دبع  نب  نامیلـس  هک  یماگنه 
نادیم زا  نامیلـس  ادتبا  رد.دش  وربور  دـیز  نب  نسح  اب  يراس  عباوت  زا  یچوت  رهـش  رد  نامیلـس.دزادرپب  فاصم  هب  يو  اب  ات  داتـسرف 

زا یـضعب  هک  یئاج  ات  تفرگرد  شترا  ود  نایم  تدـشب  گنج.داد  همادا  ار  گنج  تشگرب و  وا  شترا  ادـعب  اـما  درک  رارف  گـنج 
دـندش و يراس  دراو  هنادـنمزوریپ  يو  باحـصا  دـش و  مامت  نسح  عفن  هب  گنج  لاح  نیااب.دنتـساخرب  تفلاخم  هب  ، نسح باحـصا 

تعیب نسح  اب  ناتـسربط  ياهرهـش  زا  ، نایبسوداب ، دبهپـسا ، دنوامد مدرم  همه  دـیمهف  هک  نآ  زا  سپ  درک (1)و  رارف  رهـش  زا  ناـمیلس 
گرزب يزوریپ  نیا  لابندب.دوش  هدنهانپ  دابآرتسا  هب  هک  دش  راچان  دیدرگ و  تسس  دیز  نب  نسح  اب  گنج  هب  شمیمـصت  دنا  هدرک 

.دندومن تعیب  ناتسربط  عباوت  زا  نادصق  ناجیرال و  مدرم 

رد نایملید  هک  اریز  دـندرگرب  لـمآ  هب  هک  درک  تساوخرد  دوخ  ناراداوه  زا  ، نآ عباوت  رگید  يراـس و  حـتف  زا  سپ  دـیز  نب  نسح 
دنریگب (2). اهنآ  زا  ار  دوخ  مهس  هک  دوب  مزال  دندوب و  هتفای  تسد  یگرزب  میانغ  هب  نایسابع  اب  گنج 

يزوریپ زا  سپ  تسکش 

زا.دزاس هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  ات  تشگرب  يراـس  هب  ( یعاد ) دـیز نب  نسح  شترا  گرزب  يزوریپ  زا  دـعب  ، هّللا دـبع  نب  ناـمیلس 
.دوش هاگآ  نامیلس  تامادقا  زا  ات  تفر  ونمج  رهش  هب  یفرط 

هب ، هدرک رارف  یعاد  هک  دوب  نیا  دندش  هتشک  نسح  نارادفرط  زا  يرایسب  تفرگرد و  یتخس  گنج  دندیسر و  مهب  ونمچ  رد  ود  نیا 
ار وا  ات  دندمآ  لمآ  هب  نسح  هب  یبایتسد  يارب  هدش  دحتم  هّللا  دبع  نب  نامیلـس  اب  رایرهـش  نب  نراق  دبهپـس  نآ  لابندب  اما.تفر  لمآ 
هدروآ و موجه  لمآ  رهش  هب  هرابود  نایسابع  هجیتنرد  دش و  هدنهانپ  سولاچ  هب  هدرک و  رارف  زین  اجنآ  زا  یعاد  یلو  دنیامن  ریگتـسد 

.دندروآرد دوخ  فرصت  هب  ار  نآ 

نسح شترا  تسکش  زا  ار  وا  تشون و  دادغب  رد  هللااب  نیعتسملا  هب  يا  همان  رد  ار  يزوریپ  نیا  ربخ  ، یسابع نارمکح  رهاط  نب  دمحم 
.دندومن دیدجت  نسح  اب  ار  دوخ  تعیب  هرابود  دنتشگ و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  رهش  مدرم.تخاس  علطم  لمآ  دادرتسا  دیز و  نب 
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کمک لاسرا 

ار دبهپس  نامیلس و  ینوشق  مازعا  اب  دنتفاتش و  یعاد  کمک  هب  یگنج  تاشرازگ  ندینش  زا  سپ  نالیگ  ملید و  مدرم  رگید  فرط  زا 
گنج نیا  رد  تفرگرد  یتخـس  گنج  دنتخادرپ و  گنج  هب  هرابود  نوشق  ود.دندرک  بیقعت  دندوب  هدـنهانپ  تشدـیاب  رهـش  رد  هک 
تأرج يزوریپ  نیا  دندش  هتـشک  شنارای  زا  يا  هدـع  رایرهـش و  نب  رفعج  دروخ و  تسکـش  یـسابع  نوشق  دـندش و  زوریپ  نایولع 

هب ار  دوخ  ناگدـنیامن  اجنآ  زا  دـنام و  لمآ  رد  یتدـم  نسح.دـندرگرب  لمآ  رهـش  هب  هرابود  هک  داد  شناـیفارطا  نسح و  هب  يرتشیب 
.تشاد لیسگ  فارطا 

نامیلس هئطوت 

هدامآ یعاد  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  ینوشق  يروآ  عمج  اب  دـناسر و  ناسارخ  هب  ار  دوخ  ، درک رارف  هکنآ  زا  سپ  هّللا  دـبع  نب  نامیلس 
.تخاس

مارآ گـنج  یگتـسخ  زا  یمک  اـت  داد  تحارتسا  روتـسد  ار  دوخ  نوشق  تسا  يرگید  هئطوت  رکف  رد  نامیلـس  هکنیا  زا  لـفاغ  نسح 
يارب یفاک  هدع  نسح  هک  دوب  یعیبط  نیاربانب.دنتشگرب  دوخ  ياهرهش  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  نایملید  همه  روتسد  نیا  هجیتنرد.دنریگ 
كرت ار  لمآ  هک  دش  راچان  یعاد  هک  دوب  نیا  درب  موجه  نسح  نوشق  هب  يراس  فرط  زا  نامیلـس  ناهگان.تشادن  رایتخا  رد  گنج 
یعاد اب  هرابود  رفن  يو 400  عابتا  زا  لاح  نیااب.تسا  هتفای  تافو  نایملید  سیئر  هک  دینـش  سولاچ  رد  دیایب و  سولاچ  هب  دـیوگ و 

درک و رارف  نامیلـس  دش  عورـش  هرابود  گنج.دـنزادرپب  گنج  هب  نامیلـس  اب  هک  دـندمآ  ونمچ  هب  ایرد  هار  زا  یگمه  هدرک و  تعیب 
.تشاذگ یقاب  ار  شا  هداوناخ  لوما  همه 

رهـش هب  درک و  یبکرم  راوس  دوب  يو  زراب  تافـص  زا  هک  یقالخا  تلادـع  اب  ار  نامیلـس  نز  تشگرب و  يراـس  هب  يزوریپ  اـب  نسح 
یم فورعم  خروم  يربط  درک (1). میـسقت  نوشق  دارفا  نایم  ار  نامیلـس  تورث  لاوما و  اما  ددـنویپب  شرهوش  هب  ات  داتـسرف  ناـگرگ 

دنا (2). هتفریذپ  ار  عیشت  ( رهاط نب  دمحم  ) نایرهاط هک  درک  ساسحا  اریز  دروخ  تسکش  دوخبدوخ  هّللا  دبع  نب  نامیلس  هک  دسیون 
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نیا شحدم  رد  دومن و  راهظا  ار  دوخ  عیشت  دش و  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  نامیلس  دمآ  ناتسربط  هب  نسح  هک  یماگنه  ، لیلد نیمه  هب 
: دورس ار  راعشا 

نایرهاط هورگ  يا.دننک  حالـصا  ار  ام  ياهراک  هک  دنهاوخ  یم  دنروآ و  یم  ام  يوسب  يور  دـیز  نب  نسح  نازابرـس  هک  ما  هدـینش 
نایعیـش نایم  رد  نم  اما  میدش  تخبدب  هنوگچ  هک  اب  نایرهاط  همه  رب  نم و  رب  ياو  سپ  دـشاب  تسار  هدیـسر  رابخا  اه و  هتفگ  رگا 

.ما هتفرگ  رارق  ناگتفیش  نیا  هتسدرس  رد  نم  منک  یم  هعلاطم  ار  دوخ  تشذگرس  هک  یماگنه 

دنهد (1)؟ تداهش  ام  هیلعرب  همطاف  نادناخ  ياهنوخ  هک  یماگنه  ؟ تسا هتفریذپ  ادخ  لوسر  شیپ  رد  ترذعم  رذع و  ایآ 

درذگرد و وا  ریصقت  زا  یعاد  دیز  نب  نسح  ات  داد  رارق  هطساو  ار  نایبسود  اب  ، رایرهش نب  نوراف  دبهپـس  گرزب  يزوریپ  نیا  لابندب 
دوبان يولع  تموکح  نافلاخم  همه  بیترت  نیاب  دیـشخب و  ار  وا  (ص) دمحم لآ  ناراوگرزب  رگید  نوچمه  زین  نسح.دنک  وفع  ار  وا 

هب نتفرگ  تعیب  يارب  ار  دوخ  ناگدنیامن  هدش  حتف  دالب  نیا  زا  نسح.دمآرد  نایولع  تموکح  ذوفن  ریز  یگلمج  ناتـسربط  دندش و 
.دومن مازعا  دمحم  لآ  ياضر 

يولع تموکح  همان  تعیب  نتم 

دوخ نیا  دـناوخ و  یمارف  تعیب  هب  ار  اهناتـسرهش  مدرم  نآ  ساسارب  دـیز  نب  نسح  هک  تسا  يا  همان  نامیپ  ، لیذ رد  هدـش  رکذ  نتم 
.دشاب یم  ایوگ  يولع  لدع  تموکح  رب  هک  تسا  یئابیز  هدنزرا و  رایسب  دنس 

نب یلع  نایقتم  يالوم  نانمؤم و  ریما  زا  هچنآ  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  لمع  يارب  ار  وت  ندرک  لـمع  هک  میدـید  حالـص  اـم 
هدش لقن  نآ  عورف  نید و  لوصا  هرابرد  بلاطیبا 

ص:212

ریثا ج 7 ص 42 نبا  لماک  ( - 1 - 1
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هک نیدحوم  اب  دانع  هرباکم و  هیبشت و  ربج و  هب  لوق  زا  ار  اهنآ  مینک و  راهظا  تما  همهرب  ار  (ع) یلع يرترب  هک  نیا  ،و  میبایزاب ، تسا
زاـمن رد  هتفگ و  دـنلب  ار  مـیحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  هـک  مـیهد  روتـسد  ار  اـهنآ  میئاـمن و  یهن  ، دنـشاب یم  لدـع  دـیحوت و  هـب  لـئاق 

یلع یح  هلمج  هتفگ و  كرت  ار  ( اهـشفک ) نیفخ هب  ندرک  حسم  دنرازگ و  زامن  ، ناملـسم هدرم  هب  ریبکت  جنپ  اب  دنریگب و  تونق  ، حبص
دیدـهت ار  اـم  هـکره  هدوـبن و  اـم  زا  ، دـیامن یچیپرــس  اـم  روتــسد  زا  سکره  دـــنیامن (1) هفاــضا  هماــقا  ناذا و  رد  ار  لــمعلا  ریخ 

تسا (2). هتفریذپ  هزرابم  رد  ار  ام  رذع  ، دوخ ، دیامن

دیز نب  نسح  رگید  تاحوتف 

حتف نآ  تیعقوم  تیمها و  تهجب  ار  ير  هک  تساوخ  ( نامیلس ) نآ یسابع  مکاح  جارخا  ناتسربط و  رب  طلـست  زا  سپ  ، دیز نب  نسح 
نادنواشیوخ زا  یکی  جارخا و  ار  رهاط (4) نب  یلع  نب  دمحم  شرادنامرف  درک و  حتف  ار  ير  ، هناعاجش تکرح  کی  اب  اذل  دنک (3).

تشامگ (5). اجنآ  تموکح  هب  دوب  يولع  تاداس  زا  هک  ار  رفعج  نب  دمحم 

ص:213

هدـش دراو  زین  تنـس  لـها  ناردارب  دوـخ  قـیرط  زا  ، هعیـش رب  هوـالع  هماـقا  ناذا و  رد  " لـمعلا ریخ  یلع  یح  " هـلمج ندروآ  - *( - 1
ریخ یلع  یح  " هلمج " حـالفلا یلع  یح  " هلمج زا  دـعب  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ، فینح نب  لهـس  نب  هماـما  یبا  ورمع  نبا  زا.تسا 

ص عفاـنلا " رــصتخملا  زا  لـقن  هـب  مزح  نـبا  یلحلا  یبـلح و  هریــس  هـب  دوـش  هـعجارم  رتـشیب  عـالطا  يارب  دــنیوگ ." یم  ار  لـمعلا 
" نامجرتم "52

شعرم ص 205 فیلات  ناردنزام  ناتسربط و  خیرات  ( - 1 - 2
ناردنزام ص 205 ، ناتسربط خیرات  ( - 2 - 3

هیاهنلا ج 11 ص 6 هئادبلا و  ( - 3 - 4
ضرالا ص 170 ینس  خیرات  بهذلا ج 4 ص 153 و  جورم  ( - 4 - 5

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 261 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_213_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_213_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_213_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_213_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_213_5
http://www.ghaemiyeh.com


یعمج اب  هشارف  نب  لیعامسا  ، دوخ رواشم  هارمه  ار  یکرت  فیصو  شرادرس  ير  طوقس  ندینش  زا  سپ  یسابع  هفیلخ  هللااب  نیعتسملا 
شدورو زا  سپ  يدیز  هدنیامن  رفعج  نب  دمحم.دنـشاب  دیز  نب  نسح  لامعا  هب  رظان  دننیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  ات  داتـسرف  نادمه  هب 

عالطا ير  عضو  زا  ناسارخ ، نارمکح  رهاط  نب  دمحم.تخیگنارب  ار  مدرم  ترفن  هک  دـش  بکترم  ، یقالخا فالخ  ياهراک  ير  هب 
تموکح رب  ات  داتسرف  لاکیم (1) نب  هاش  ردارب  لاکیم  نب  دـمحم  يرادرـس  هب  ار  ینوشق  ، هدرک هدافتـسا  تصرف  زا  هجیتنرد  تفاـی و 

ریسا رفعج  نب  دمحم  هجیتنرد  هک  دنتخادرپ  گنج  هب  ، رفعج نب  دمحم  اب  ير  یکیدزن  رد  یسابع  شترا.دهد  نایاپ  رفعج  نب  دمحم 
یلاها زا  نجاو  مانب  یـصخش  یگدرکرـس  هب  ار  ینوشق  دش  هاگآ  ير  طوقـس  زا  هکنیمه  دیز  نب  نسح  درک (2). طوقـس  ير  دش و 

نب نسح  فرصت  هب  ير  هرابود  دیسر و  لتق  هب  لاکیم  نب  دمحم  دنتخادرپ و  گنج  هب  نوشق  ود.داتسرف  نایسابع  فاصم  هب  زال (3)
ير نارمکح  ( دوـخ ناـشیوخ  زا  یکی  ) هّللا دـبع  نب  یـسوم  نب  سیردا  هارمه  ار  ناـیولع  زا  یکی  نسح  هـعفد  نـیا  اما.دـمآرد  دـیز 

.دزادرپب دمحم  لآ  توعد  هب  هک  تخاس 

.درک رارف  هب  روبجم  ار  وا  تخادرپ و  گنج  هب  رهاط  نب  دمحم  اب.يولع  دیس  نیا 

اما.دزادرپب روما  میظنت  هب  ات  دـمآ  ير  هب  هراـبود  يولع  دیـس  بیترت  نیدـب.تفر  دادـغب  هب  اـجنآ  زا  نیوزق و  دراو  رهاـط  نب  دـمحم 
رگید رفن  لهچ  سیردا و  يولع و  هجیتنرد  داد و  همادا  ار  گنج  نایولع  اب  تخاس و  زهجم  هرابود  ار  دوخ  شترا  رهاـط  نب  دـمحم 

.تفگ کیربت  هفیلخ  هب  ار  يزوریپ  نیا  رهاط  نب  دمحم  دندش و  ریسا 

هفوک رد  دمحم  نب  نیسح  جورخ 

نب یلع  نب  نسح  نـب  یلع  نـب  نـسح  نـب  هـلا  دـبع  نـب  هزمح  نـبا  ) دـمحم نـب  نیـسح  يرجه  لاـس 251  ، دـیز نب  نسح  دـهع  رد 
محازم یهدنامرف  هب  ار  ینوشق  هک  داد  روتسد  دادغب  یلاو  هب  هللااب  نیعتـسملا  هک  دوب  نیا.درک  مایق  نایـسابع  دضرب  هفوک  رد  ( بلاطیبا

یعازخ رصن  نب  دمحا  هفوک  رادنامرف  البق  يولع  دیس  هک  اریز  ، دگنجب نایدیز  اب  ات  دهد  بیترت  ناقاخ (4) نب 

ص:214

هیوکسم ج 6 ص 574 نبا  ممالا  براجت  ( - 1 - 1
بهذلا ج 4 ص 153 جورم  ( - 2 - 2

ص.یقرش 393 تفالخ  ياهنیمزرس.دوب  عقاو  ناسارخ  یکیدزن  رد  تسا  ناتسهق  تایصق  زا  زال  - *( - 3
بهذلا ج 4 ص 154 جورم  ( - 4 - 4
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یکیدزن رد  يولع  دیـس  اـب  دـمآ و  هفوک  هب  ناـقاخ  نب  محازم.دوب  هتـشک  زین  ار  يو  باحـصا  زا  يا  هدـع  هدرک و  نوریب  هفوک  زا  ار 
تفلاــخم هـب  يو  اــب  دــندرک و  نارابگنــس  ار  وا  هفوـک  مدرم  اما.دــش  هفوــک  دراو  هنادــنمزوریپ  درک و  زاــغآ  ار  گــنج  هفوــک 

درک رارف  هفوک  زا  يولع.درب  موجه  يولع  دیـس  هناخ  هب  دز و  شتآ  ار  نآ  رازاب  ، هفوک مدرم  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  محازم.دـنتخادرپ 
وا هب  هفیلخ  اـما  تشون  زتـعملا  هفیلخ  هب  هفوک  رد  ار  دوخ  يزوریپ  یـسابع  رادرـس.درک  لاـبند  ار  وا  یلجع  فلد  یبا  نب  ماـشه  یلو 

دوش (1). قحلم  يو  هب  هک  داد  روتسد 

رود هب  دـندوب  يراوتم  هک  ار  رمع  نب  ییحی  باحـصا  زا  يا  هتـسد  يو.تخاس  ینلع  ار  دوخ  توعد  ـالبرک  رد  هراـبود  يولع  دـیس 
هب هرابود  يولع.تشک  ار  يو  باحـصا  زا  يا  هدـع  تخادرپ و  يولع  اب  هلباقم  هب  فلد  یبا  نب  ماـشه.دومن  ماـیق  درک و  عمج  دوخ 
هک دوب  نیا.دـندوب  هدرک  تعیب  یـسابع  هفیلخ  زتعم  اب  البق  هک  اریز  دـندرکن  ییانتعا  يو  هب  هفوک  مدرم  هعفد  نیا  اما  ، درک رارف  هفوک 

ياـه هناـخ  يوجتــسج  رد  تشگزاـب و  دادـغب  هـب  يزوریپ  نـیا  لابندـب  ماشه.تفریذــپ  ناـیاپ  يو  تـضهن  دــش و  شوماـخ  رگید 
دنهد (2). لاقتنا  ءارماس  هب  دوخ  اب  ار  اهباتک  نیا  همه  هک  داد  روتسد  زتعم.درک  ادیپ  ار  دیز  نب  نسح  زا  يدایز  ياهباتک  ، نایدیز

ناتـسربط رد  دـیز  نب  نسح  مایق  زا  هتفرگ  ماهلا  ، اهلاس نآ  لوط  رد  نایدـیز  ياهمایق  همه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  اـهنایرج  نیا 
.دوب

ناتسربط رد  شروش 

نایغط و اـب  زین  وا  دوخ  ، تاـیالو نآ  رد  يولع  تلود  لیکـشت  ناتـسربط و  رد  دـیز  نب  نسح  يزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  روآ  تفگش 
شرتسگ ناتـسربط  رد  ار  یمالـسا  تموکح  ، تساوخ یم  دـیز  نب  نسح  هک  یماـگنه  اریز.دـش  وربور  دوخ  یلبق  ناراداوه  شروش 

رهبا و ، نیوزق هب  دوخ  راداوه  ياهورین  اب  صخـش  نیا.دش  هجاوم  یبکوک  دـمحا  نب  نیـسح  يولع  تاداس  زا  یکی  شروش  اب  ، دـهد
ماـیق يولع  یـسابع و  ینعی  تموکح  ودره  دـضرب  دـمحم  نب  میهاربا  ، يولع تاداـس  زا  رگید  یکی  هارمه  هب  دـش و  طلـسم  ناـجنز 
نـسح هتـشک و  نیوزق  رد  میهاربا  هجیتنرد  هک  تساخرب  تاداس  نبا  گنج  هب  ناسارخ  مکاح  هّللا  دـبع  نب  رهاط  هجیتنرد  دـندرک و 

دش و هتشک  داتفا و  دیز  نب  نسح  گنچ  هب  اجنآ  رد  درک و  رارف  ناتسربط  هب  یبکوک  دمحا  نب 

ص:215

ریثا ج 7 ص 53 نبا  لماک  ( - 1 - 1
ریثا ج 7 ص 57 نبا  لماک  ( - 2 - 2

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 263 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_215_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_215_2
http://www.ghaemiyeh.com


دش (1). صالخ  يو  رش  زا  يولع  تموکح  بیترت  نیاب 

دیز نب  نسح  ياهیگژیو 

يدایز راعـشا  ، نارعاش هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوب و  فورعم  تشذگ  عضاوت و  تعاجـش و  هب  يولع  تاداس  نایم  رد  دیز  نب  نسح 
: دنا هدورس  يو  حدم  رد 

: تفگ حدم  دش  یم  زاغآ  عارصم  نیا  اب  شعلطم  هک  يا  هدیصق  اب  ار  يو  یئانیبان  يرعاش  يزور 

دـیدرگ و كانبـضغ  كرـش  دـح  رد  زیمآ و  هغلابم  هلمج  نیا  زا  نسح.تسا  اـهنت  زین  دـیز  نبا  اـهنت و  ادـخ.درف  دـیز  نبا  درف و  هّللا 
: یتفگن نینچ  ارچ  هک  داد  خساپ  هناضرتعم 

رعاش اما  ، دـننک نوریب  سلجم  زا  ار  رعاش  هک  داد  روتـسد  هاگنآ  تسوا (2). هدنب  دیز  نبا  تسا و  اهنت  ادخ  : دـبع دـیز  نبا  درف و  هّللا 
: تفگ دورس و  یهاوخرذع  رد  يراعشا  تشگرب و  هرابود 

نیادوجواب.دشاب هداد  تاجن  شنایغط  زا  ار  وا  یلقاع  نابز  هک  اسب  يا  ،و  دنک یم  نایـصع  شرعـش  رد  وا  نابز  هک  متـسه  یـسک  نم 
يرعاـش هحیرق  زا  دـیز  نب  نسح  دوخ  مینادـب  هک  تسا  بلاـج.درک  ضارعا  يو  زا  یلو  دیـشخب  ار  وا  دـیز  نب  نسح  ، یهاوخرذـع

: درک فیصوت  نینچ  ار  وا  يرعاش  يزور.دوب  رادروخرب 

ناجرهملا موس  یعادلا و  هزع  نایرشب  نکل  يرشب و  لقن  ال 

: داد خساپ  نینچ  درک و  ضارتعا  وا  هب  اروف  دیز  نب  نسح 

نایرشب نکیل  يرشب و  لقن  ناجرهملا ال  موی  یعادلا و  هرغ 

رهـش فرـصت  يارب  ار  يزهجم  نوشق  ، ناتـسربط رد  يزوریپ  زا  دـعب  يو  هک  دوش  یم  زاـغآ  اـجنآ  زا  دـیز  نب  نسح  رگید  تاـحوتف 
ار رهش  نآ  ینالوط  گنج  کی  زا  سپ  اهنآ  درک و  هناور  ناگرگ 

ص:216

هیولعلا ص 51 هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
اما ترفک  ینبمه  هناسل  تیبللا  رـض  امب  رلو  هتیب  یف  هناسل  هاصع  اـم  اـنا  راعـشا : نتم  ناردنزام ص 207  ناتـسربط و  خیرات  ( - 2 - 2

هنامیا هنایغط  نم  هاجتی  ارفاک  متیئار 
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زا یکی  شورطا  رـصان  تفر  رتارف  ناتـسربط  دودـح  زا  دـیز  نب  نسح  تموکح  هنماد  بیترت  نیاـب  دندروآرد (1). دوخ  فرـصت  هب 
هک راگنا  دور  یم  هار  دوخ  ناهارمه  اب  دـیز  نبا  هک  یناـمز  : تسا دورـس  نینچ  هراـب  نیارد  دـیز  نب  نسح  حدـم  رد  يدـیز  ناـماما 

نایم رد  وا  هک  یئاهنآ  لاحب  اشوخ  دنا و  هدرک  لامیاپ  ار  وا  قح  هک  یموق  لاح  رب  ياو.دنخرچ  یم  یناشخرد  هراتـس  رود  اهنامـسآ 
.دشخرد یم  اهنآ 

زتعم تفالخ 

هب ار  دوخ  رادرـس  حلفم  ، لاس نامه  رد  زتعم.دوب  یقاب  دیز  نب  نسح  تسد  هب  ناتـسربط  تموکح  زونه  هللااب  زتعملا  تفالخ  رخاوا  ات 
یهاپس اب  ار  اغب  نب  یسوم  دز و  شتآ  ار  نسح  هناخ  درک و  هبلغ  يورب  دیگنج و  نسح  اب  حلفم.دنگنجب  نسح  اب  ات  داتسرف  ناتسربط 

شرـسپ تفگ و  تاـیح  دوردـب  هللااـب  زتعملا  ناـمز  نیمه  رد  (. يرجه  255) تشگزاـب دوخ  تشاذـگ و  یقاـب  ناتـسربط  رد  مدرم  زا 
تکرح ارماـس  فرط  هب  ناتـسربط  زا  اـغب  نـب  یـسوم  ير و  هـب  یـسابع  رادرـس  حـلفم  ، هـفیلخ رما  هب.تسـشن  ردـپ  ياـجب  يدـتهملا 

هوالع وا.درک  رارقرب  ار  يولع  تموکح  رابرگید  تشگرب و  ناتسربط  هب  هرابود  ، هدرک هدافتسا  تکرح  نیا  زا  دیز  نب  نسح.دندرک 
ناسارخ زجب  ، هصالخ دوب و  یقاب  ناـماس  نآ  رد  لاس 257  ات  تخاس و  دوخ  ورملق  همیمـض  ار  اجنآ  تفر و  ناـغماد  هب  ناتـسربط  رب 

دندوب (2) يولع  تموکح  تحت  ناتسربط  تایالو  همه 

نایرافص تموکح 

رد.تفرگ تسد  هب  ار  ناسارخ  تموکح  دوخ ، يارب  هفیلخ  مسا  ظفح  یتسیلانویسان و  نامرآ  اب  يرافـص  بوقعی  لاس 259-60  رد 
عالطا ثیل  بوقعی  ذوفن  تردق و  زا  هک  یماگنه  اما  ، دوب هدرک  مازعا  يولع (3) بالقنا  یبوکرس  يارب  ار  وا  يدتهملا  هچ  رگا  ، ادتبا

نب نسح  اب  گنج  يارب  تخاس  مکحم  ناسارخ  رد  ار  دوخ  تموکح  هک  یتقو  يرافص  بوقعی.دیدرگ  مدان  دوخ  میمـصت  زا  تفای 
يرجس هلا  دبع  ، دیز نب  نسح  هک  دوب  یعدم  يو  اریز  دش  هدامآ  دیز 

ص:217

رودی هموقب  وذـحی  نیح  دـیز  نبا  ناک  راعـشا : نتم  ص 10  ربخلا ج 4  ءادـتبلا و  ربـعلا و  ص 153 و  بهذـلا ج 4  جورم  ( - 1 - 1
رمغلا هدوج  مهلان  موق  معن  ای  هلویخ و  مهتحبص  موق  سوبایف  رهزا  مجنا  لوح  ءامسلا 

ریثا ج 7 ص 82 نبا  لماک  ( - 2 - 2
( دیز نب  نسح  هدام  ") هتمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 3 - 3
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هدرکن میلـست  وا  هب  ( دوـب هدـش  قـحلم  دـیز  هب  تشاد و  يدـیدش  تباـقر  ناتـسجس (1) رب  تموـکح  تهجب  ثیل  بوـقعی  اـب  هـک  ار 
زاب رـس  تساوخرد  نیا  زا  نسح  دهد و  لیوحت  ار  يرجـس  هلا  دبع  دیز ، نب  نسح  دیاب  هک  تشاد  رارـصا  بوقعی  هک  دوب  نیا.تسا 

هتفرگ تروص  ناـیرهاط  ذوفن  هطیح  زا  ناتـسربط  نتخاـس  جراـخ  تهجب  بوقعی  تساوـخرد  نیا  هک  دـیامن  یم  نینچ  دز (2). یم 
.دروآرد تکرح  هب  يراس  يوسب  ار  يزهجم  هاپس  بوقعی  ات  دیدرگ  ببس  هناهب  نیا.دشاب 

نسح هک  لمآ  رهش  هب  هدرک  رارف  اجنآ  زا  دوب  يراس  مکاح  هک  دیز  نب  نسح  ياهومعرـسپ  زا  یکی  ، یقیقعلا نسح  نامز  نیمه  رد 
شزیر نکیل  ،و  دـنک ریگتـسد  ار  نسح  اـت  دـمآ  لـمآ  هب  نسح  بیقعت  يارب  بوقعی  هجیتنرد.دـش  دراو  ، درک یم  یگدـنز  اـجنآ  رد 

رهش هب  نامیـشپ  دـبای (3)و  تسد  وا  هب  هک  تسناوتن  تهج  نیا  زا  تشادزاـب و  دوـخ  فدـه  هب  یـسرتسد  زا  ار  وا  دـیدش  ياـهناراب 
.تشگزاب روجیک 

شنکاو رهش  مدرم  اما.داد  رارق  نایور  سولاچ و  نارمکح  ار  یناسارخ  ملـسم  نب  میهاربا  تفرگ و  ار  رهـش  تایلام  لاس  ود  ، بوقعی
ناریو ار  اهنآ  ياـه  هناـخ  هدرب  هلمح  مدرم  هب  اـت  تخیگنارب  ار  بوقعی  ییوج  ماـقتنا  نسح  لـمع  نیا.دنتـشک  ار  وا  دـنداد و  ناـشن 

.دزاس

دز (4) شتآ  ار  رهش  دمآ و  لتان  رهش  هب  هاگنآ 

بوقعی دندرک و  عمج  ار  ملید  یلاها  زا  يا  هدع  تشدرالک و  مدرم  دیز  نب  دمحم  شردارب  دـیز و  نب  نسح  يرجه  لاس 261  رد 
ور نیازا.دندش  هدنکارپ  وا  رود  زا  دنتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  نایملید  دعب  اما.دـش  رقتـسم  لمآ  رد  دوخ  دـندنار و  نوریب  اجنآ  زا  ار 

یقیقعلا نسح  اب  دـیز  نب  نسح  لاس 266 ه- رد.درک  هیبنت  ار  نانآ  ، دـید ناشتوافت  یب  یتقو  اما  درک  تحیـصن  ار  ناـنآ  نسح  ادـتبا 
ار دـیز  نب  نسح  هک  درک  یم  اعدا  هدـناوخارف  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  هدرک و  نایغط  وا  دـضرب  اریز  دـیگنج  يراس  قباـس  نارمکح 

کی اب  درکن و  توکـس  نایغط  نیا  ربارب  رد  نسح.دـندرک  تعیب  يو  اـب  رواـب و  ار  وا  نخـس  زین  مدرم  زا  يا  هدـع.تسا  هدرک  ریـسا 
دومن (5). نفد  يراس  نایدوهی  ناتسربق  رد  تشک و  ار  وا  یمومع  جیسب 

ص:218

- *( - 1
يربط ج 9 ص 508 خیرات  ( - 1 - 2

كردم نامه  ( - 2 - 3
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زا دعب  اما  داتسرف  ناگرگ  تموکح  هب  زین  ار  شردارب  تفای و  رارقتسا  لمآ  رد  نسح  دش و  مارآ  یسایس  عاضوا  يزوریپ  نیا  لابندب 
.تفر ایند  زا  لاس 270 ه  بجر  هبنش 30  زور  رد  یناهگان  ضرم  کی  تلع  هب  یتدم 

طیارـش زئاـح  هک  اریز  دـندوبن  دـقتعم  يو  تماـما  هب  هیدـیز  اـما  دوـب  عاجـش  يدرم  هکنیا  اـب  دوـب و  لاـس  يو 20  تموـکح  تدـم 
.تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  يدنچ  تافلؤم  بحاص  يو.دوبن  ( تسایس ، دهز ملع و  ) تماما

تماما (1). رد  هجحلا  باتک  هقف و  رد  عماجلا  باتک 

ص:219
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ناتسربط رد  ( دیز نب  دمحم  ) ریغص یعاد  تموکح 

اب ردپ  گرم  زا  دعب  هک  تشاد  رتخد  دنچ  هکلب  دوش  يو  نیـشناج  ردپ  تافو  زا  دعب  هک  تشادـن  يرـسپ  دـیز  نب  نسح  ریبک  یعاد 
داماد دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  مانب  نایولع  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد.دـندومن  تعیب  ، ناـگرگ مکاـح  دـیز  نب  دـمحم  ، دوخ يومع 

زا يا  هدع  هجیتنرد  درک و  توعد  دوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  وا.داهن  شروش  هب  رـس  درک و  هدافتـسا  ریبک  یعاد  گرم  زا  دیز  نب  نسح 
لاوما تفای و  طلـست  ناتـسربط  رب  يو  بیترت  نیدب  دندش و  عمج  وا  رود  درک (1) یم  يرادفرط  يو  زا  هک  ناتسربط  دبهپـسا  هلمج 

دمآ يراس  هب  لمآ  هار  زا  ، تفای عالطا  دمحم  نب  دمحا  يارجام  زا  دیز  نب  دـمحم  هک  یماگنه  دومن  فرـصت  ار  يو  هنازخ  یعاد و 
هرابود ریغـص  یعاد  ور  نیازا.تفر  سولاچ  هب  درک و  رارف  نسحلا  وبا  هجیتنرد  هک  تخادرپ  زیتس  هب  شنارادـفرط  نسحلا و  وبا  اـب  و 

ار یلاوما  همه  تفرگ و  يراس  رد  ار  وا  درک و  بیقعت  ار  نسحلا  وبا  ، دوخ بیقر  دمحم.دینادرگرب  هیدیز  تموکح  ورملق  هب  ار  لمآ 
هب سپـس  هدرک  دـیعبت  لمآ  هب  اجنآ  زا  کـجوخ و  رهـش  هب  ار  وا  تفرگزاـب و  وا  زا  دوب  هتفر  تراـغ  هب  مدرم  دوخ و  صخـش  زا  هک 

.دنناتسزاب ار  دوخ  هدش  تراغ  لاوما  دنیایب و  هک  درک  غالبا  مدرم  رگد  رهش و  ياملع 

نب دـمحم  ریغـص  یعاد.درک  قـحلم  دوـخ  تموـکح  هـب  هراـبود  ار  ناتـسربط  ، دـینادرگزاب ار  مدرم  لاوـما  هـمه  هـک  نآ  زا  سپ  يو 
مارآ زونه  ناتسربط  یسایس  عاضوا  نایم  نیا  رد  اما  تشاد (2). ترهش  خیرات  رعش و  ، بدا رد  هک  دوب  عاجش  لضاف و  یصخش  ، دیز
یعاد اب  هک  تشاد  دصق  دش و  ير  مزاع  ، راوس رازه  راهچ  اب  يرجه  لاس 271  هب  ، نیوزق ماقم  مئاق  نیکتوکذا  مانب  يدرم  اریز  دوبن 

زا يا  هتسد  ناتـسربط و  مدرم  نایملید و  زا  يدایز  هدع  اب  دش و  گنج  هدامآ  دینـش  ار  يو  ربخ  هک  یتقو  دمحم.دهد  فاصم  ریغص 
ناگدنیامن دش و  ير  دراو  دیدرگ و  زوریپ  نیکنوکذا  هدش و  هدنکارپ  يو  نوشق  هجیتنرد  تخادرپ و  نمشد  اب  هلباقم  هب  نایناسارخ 

یم هدافتـسا  ناـیولع  تموـکح  ینک  هشیر  يزادـنارب و  يارب  یتـصرفره  زا  هـک  نایـسابع  یفرط  زا  داتـسرف (3). فارطا  هب  ار  دوـخ 
نایاپ نایولع  تموکح  هب  هشیمه  يارب  ات  دنتخاس  هدامآ  زهجم  نوشق  اب  ناسارخ  رد  ار  همثره  نب  عفار  مانب  نایرهاط  زا  یکی  ، دندرک

.دنهد

ص:220
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دیز نب  دمحم  هک  یئاجنآ  زا  درب (1). هانپ  روجیک  رهش  هب  درک و  كرت  ار  لمآ  ، دش هاگآ  نایسابع  دصق  زا  ریغص  یعاد  هک  یماگنه 
نیازا.دزادرپب نایـسابع  اب  هزرابم  هب  هدرک  مهارف  یئورین  ات  درک  رارف  ملید  هب  دوبن  رادروخرب  نایـسابع  اب  هلباقم  يارب  يوق  ییورین  زا 

هارمه دـمحم  بیترت  نیدـب  دنتـشاد و  یئانـشآ  شیپ  زا  دـیز  نب  دـمحم  اب  نانآ  اریز  ؛ دـیبلط دوخ  کمک  هب  ار  تشدرالک  یلاها  ور 
اب دبهپس  متسر و  دبهپسا  ادتبا  هک  تسا  هدمآ  نینچ  خیرات  رد.دناسر  لتق  هب  ار  همثره  نب  عفار  هدنیامن  دمآ و  سولاچ  هب  دوخ  نارای 

روبجم دمحم  تهج  نیا  زا  ، دندومن هرـصاحم  ایرد  هار  زا  ار  وا  هدرک  ادیپ  فالتخا  يو  اب  دندوب  دـمحم  نارای  زا  ودره  هک  نایبسود 
هک دوب  هداد  هدـعو  عفار  هب  ناوسهر (2) رـسپ  ملید  نارمکح  ناتـسج  ماـگنه  نیمه  رد  دوش  یفخم  هدرک  رارف  ژاو  هوـک  هب  هک  دـش 

يارب عفار.تفر  ناقلاط  هب  درک و  تراغ  ار  راید  نآ  لاوما  دروآ و  موجه  عفار  هاگنآ.دنکن  تدـعاسم  ار  دـیز  نب  دـمحم  لاحرهرد 
يارب عفار  فرط  زا  هک  نوراه  نب  دمحم  متسر و  دبهپس  اما.دش  سولاچ  یهار  اجنآ  زا  نیوزق و  هب  ناقلاط  زا  ریغـص  یعاد  اب  هلباقم 

.دش لمآ  دراو  اجنآ  زا  لتان و  رهش  هب  عفار  هجیتنرد  دندرک و  عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دنتشاد  تیرومام  ریغص  یعاد  اب  گنج 

دضتعم تفالخ 

اما دومن (3). نییعت  ار  ثیل  نب  ورمع  شیاجب  درک و  لزع  ار  همثره  نب  عفار  تسشن و  تفالخ  هب  قفوملا  ياجب  دضتعم  ، عقوم نیا  رد 
دبع نب  رکب  یهدنامرف  هب  ار  ینوشق  وا  یبوکرس  يارب  هفیلخ  نیاربانب  درادرب و  نایغط  هب  رس  عفار  ات  دیدرگ  ثعاب  لاعفنا  لعف و  نیا 

ریغـص یعاد  اب  رکب  تهج  نیا  زا.تخیرگ  ناسارخ  هب  هدروخ  تسکـش  عفار  هجیتنرد  هک  داتـسرف  عفار  اـب  هلباـقم  هب  فلد  نب  زیزعلا 
.دنداتسرف نایور (4) سولاچ و  هب  ار  وا  دندروآرد و  ياپ  زا  ار  عفار  ات  ، دش دحتم 

کمک درک  یم  ییاورمکح  ناتسربط  رد  هک  متسر  دبهپس  زا  داتسیا و  یـسابع  تلود  ربارب  رد  هناتخـسرس  مکحم و  يا  هدارا  اب  عفار 
رگید فرط  زا  دوخ و  نایفارطا  همه  اب  دـیز  نب  دـمحم  فرط  کـی  زا  دوب (5) هتفرگ  رارق  ، يوق يورین  ود  ناـیم  رد  نونکا  وا.دـیبلط 

ینابیتشپ اب  ثیل  نب  ورمع 
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زا.ددنویپب يولع  تاداس  هب  هک  دید  نآ  رد  ار  هراچ  ، تفای عالطا  نایسابع  ینمـشد  یتخـسرس و  زا  عفار  هک  نیمه  ؛ يزکرم تموکح 
ثیل نب  رمع  تسد  زا  ار  روباـشین  هک  تخاـس  هداـمآ  یـشترا  دوـمن و  تعیب  دـیز  نب  دـمحم  اـب  درک و  ینامیـشپ  مـالعا  تهج  نـیا 

.دناوخ هبطخ  دیز  نب  دمحم  مانب  درک و  فرصت  ار  رهش  هلمح  کی  اب  وا.دروآرد 

ضرعتم زگره  هکنیا  رب  طورـشم  دـیامن  ناگرگ  مکاـح  ار  يو  هک  تساوخ  دـیز  نب  دـمحم  زا  همثره  نب  عفار  ، يزوریپ نیا  زا  سپ 
درک (1). تقفاوم  اضاقت  نیا  اب  زین  یعاد  ، دوشن ریغص  یعاد 

يدنچ زا  دعب  دومن و  فرـصت  ارنآ  دیدرگ و  رهـش  نآ  مزاع  هک  دوب  نیا  تسا  هدرک  تافو  ير  مکاح  هک  دینـش  عفار  یتدم  زا  سپ 
زا هتفر  يراس  هب  اجنآ  زا  عفار.دـنداتفارد  مهاـب  هراـبود  هدرک و  باـتع  ار  يو  یعاد  راـک  نیا  لابندـب.تشگزاب  ناـگرگ  هب  هراـبود 

مالعا هتشاذگاو  ار  گنج  هجیتنرد  دش و  وا  عنام  دیدش  ياهناراب  لوزن  اما.دگنجب  ریغص  یعاد  اب  ات  درک  کمک  بلط  متسر  دبهپسا 
داد عالطا  وا  هب  اذل.دروآرد  ياپ  زا  ار  متـسر  دبهپـس  يا  هلیح  اب  هک  دیـشیدنا  يریبدت  تفر و  دابآرتسا  هب  عفار  هاگنآ.درک  يرادافو 

اب هدرک  يراکمه  وا  اب  قباـس  دـننامه  دـناوت  یم  وا  درادـن و  دوجو  یناـمیپ  هنوگچیه  ریغـص  یعاد  وا و  ناـیم  رگید  نیا  زا  سپ  هک 
اهراک نیا  همه  اما.دومن  لابقتـسا  دابآرتسا  رد  یمرگ  هب  ار  وا  درک و  لابقتـسا  رکف  نیا  زا  متـسر  دبهپـس.دنیامن  گنج  ریغـص  یعاد 

ار وا  لاوما  همه  سپـس.دننک  شدـیعبت  ناتـسهوک  هب  دـنریگب و  ار  متـسر  دبهپـس  هک  داد  روتـسد  عفار  هک  ارچ  دوبن  شیب  يا  هعدـخ 
يولج هک  دوب  ببس  نادب  عفار  دنفرت  نیا.درک  راذگاو  يربط  رصن  وبا  ، دوخ ناوریپ  زا  یکی  هب  ار  دابآرتسا  تموکح  درک و  هرداصم 

همه اذل  دمآ و  شـشوخ  عفار  مادـقا  نیا  زا  ریغـص  یعاد  ( يرجه  282) .دریگب ار  دبهپـس  ثیلورمع و  نایم  قاـفتا  داـحتا و  هنوگره 
وا يارب  ناتـسهوک  ناگرگ و  مدرم  زا  دنک و  هتـشارفارب  ار  هیدـیز  دیفـس  مچرپ  عفار  الوا  هکنیا  رب  طورـشم  ار  نوشق  هقفن  جراخم و 

دمحم هارمه  ریغص  یعاد  يزوریپ  زا  سپ.دنک  تخادرپ  ، دنتسرفب متسر  دبهپس  هدش  هرداصم  لاوما  زا  ار  وا  مهـس  ایناث  دریگب ، تعیب 
ياهنامز زا  یشان  هک  یفالتخا  باخرس  نب  یلع  وا و  نایم  نتشگرب  زا  سپ  اما  تشگرب (2). لمآ  هب  باخرس  نب  یلع  ناوسهو و  نب 

ربهر ودره  نارادفرط  ندش  هدنکارپ  گنج  هجیتن.دنزادرپب  گنج  هب  ود  نآ  هک  دش  ببس  فالتخا  نیا.درک  زورب  ، دوب رود 
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ناجروکیلات رهـش  هب  اجنآ  زا  هتفر و  لمآ  هب  هک  دش  روبجم  باخرـس  نب  یلع  ور  نیازا.دوب  باخرـس  نب  یلع  نایفارطا  صوصخب  و 
نیا وا  اما.تسا  هدرب  نوریب  ، دـیز نب  دـمحم  تعاطا  زا  رـس  باخرـس  نب  یلع  هک  دـیدرگ  عیاش  مدرم  نایم  رد  هاـگنآ.دوش  هدـنهانپ 

.درک فرصت  ار  رهش  نآ  هدمآ و  يراس  هب  سپس  ، درک يراددوخ  ریغص  یعاد  اب  يراکمه  زا  یلو  هدرک  بیذکت  ار  هعیاش 

تساوخرد زین  یعاد.دنک  يرای  ثیل  نب  ورمع  اب  فاصم  رد  ار  يو  هک  درک  اعدتـسا  ریغـص  یعاد  زا  همثره  نب  عفار  رگید  فرط  زا 
.تفر ناگرگ  هب  عفار  يرای  يارب  تفریذپ و  ار 

رد یعاد  تردـق  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  دـندرک و  تعیب  لـیامت و  ثیلورمع  هـب  مدرم  تـفر  نوریب  ناتـسربط  زا  وا  هـک  نـیمه  اـما 
.تسا هدوب  فعض  هب  ور  ناتسربط 

عفار راک  نایاپ 

دـندناسر و لتق  هب  هتفرگ  ار  وا  مزراوخ  یلاها  هنافـساتم  یلو  داـهن  مزراوخ  هب  يور  دـش  ربخاـب  ورمع  تکرح  زا  عفار  هک  یماـگنه 
دیامن (1). بلج  ار  يو  تیاضر  ات  داتسرف  هفیلخ  شیپ  ارنآ  مه  وا  ، دنداتسرف ثیلورمع  شیپ  ار  شرس 

یم تعیب  ریغص  یعاد  زا  نالیگ  ناتـسربط و  مدرم  زونه  اما  دوب  هتفر  نوریب  ریغـص  یعاد  تسد  زا  ناتـسربط  رهاظ  هب  هکنیا  دوجو  اب 
نایرافـص و طوقـس  ماجنارـس  ثیلورمع و  یناماس و  لیعامـسا  نایم  گنج  زورب  یناماس و  تلود  لالقتـسا  رگید  فرط  زا.دـندرک 

دزادرپب دوخ  توعد  غیلبت و  هب  رطاخ  غارف  اب  دبای و  یصالخ  دوخ  نانمـشد  زا  یکی  تسد  زا  یعاد  هک  دیدرگ  ببـس  ورمع  تراسا 
زا هک  تشاد  لیسگ  ناسارخ  فرـصت  يارب  ار  ینوشق  دیز  نب  دمحم  ور  نیازا.دیامن  بلج  ار  اهرهـش  نانارمکح  اسور و  تقفاوم  و 

دش (2). دهاوخن  ناتسجس  هب  وا  دورو  عنام  یناماس  لیعامسا  هک  نامگ  نادب  ، دورب رهنلاءاروام  هب  اجنآ 

ددرگرب ناتسربط  هب  هک  درک  تساوخرد  یعاد  زا  اذل  دراد و  ار  ناسارخ  تموکح  عمط  یناماس  لیعامـسا  هک  دش  مولعم  يدوزب  اما 
ار ینوشق  لیعامـسا  اذل  ، دز زاب  رـس  شهاوخ  نیا  زا  یعاد  اما.دیامن  راذگاو  دراد  یگدـنیامن  هفیلخ  فرط  زا  هک  وا  هب  ار  ناسارخ  و 

داتسرف (3). ریغص  یعاد  یبوکرس  يارب  نوراه  نب  دمحم  یگدرکرس  هب 
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لد رد  ار  هیدیز  تموکح  هب  نداد  نایاپ  ناتسربط و  فرصت  رکف  ، یناماس لیعامسا  دوخ  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  خیرات  یسررب  زا 
نیا رد  ریغص  یعاد  دندیسر (1). مهب  ناگرگ  هزاورد  رد  ود  نیا.تخاس  هدامآ  ار  ینوشق  ریغص  یعاد  اب  هلباقم  يارب  نیاربانب.تشاد 

لاس 287 هب  وا.دش  هتـشک  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  يدیدش  تابرـض  رثا  رد  دوخ  دـندش و  هدـنکارپ  شنوشق  دروخ و  تسکـش  گنج 
هتفر اراخب  هب  هک  تخاس  دازآ  هدرک  مارتحا  ار  شرسپ  یناماس  لیعامسا  اما  دش  هتشک  ناتسربط  رب  تموکح  لاس  زا 17  سپ  يرجه 

لیعامـسا شیپ  ورم  هب  دمحم  نب  دیز  نیـسحلا  یبا  شرـسپ  هارمه  هدـیرب  ار  شرـس  یناماس  نوشق  دـهد (2). همادا  ار  دوخ  یگدـنز 
تسا و نوفدم  (( (ع قداص رفعج  نب  دمحم  ) جابید دمحم  ربق  دزن  ناگرگ  رد  راوگرزب  يولع  دیس  نبا  فیرش  دسج.داتـسرف  یناماس 

نـسح قالخا و  اب  مدرم  اب  دوب (3).و  رعاش  عاجـش و  ، بیدا ، لضاف يدیـس  دیز  نب  دـمحم.تفای  نایاپ  نایولع  تموکح  بیترت  نیاب 
يو شیپ  تموصخ  عفر  يارب  ، دوب یلع  يرگید  هیواعم و  یکی  ماـن  هک  مصاـختم  رفن  ود  يزور  هک  دـنیوگ.درکیم  راـتفر  ترـشاعم 

هک اریز  دزاسن  هبتـشم  ار  امـش  ام  مسا  ، ریما يا  تفگ  هیواعم.تسا  نشور  یلیخ  امـش  نایم  مکح.تفگ  ( ریغـص یعاد  ) دـمحم.دندمآ
بصاون و زا  یکی  ( رگید مصاختم  ) وا ردپ  دشاب و  هدرک  ارادم  دوخ  یتنس  نانطومه  اب  هک  هدیمان  هیواعم  ارم  ، دوب نایعیـش  زا  نم  ردپ 

درک یکین  اهنآ  يودرهب  دـیدنخ و  دـمحم.دشاب  ناما  رد  امـش  تموصخ  زا  هک  داهن  یلع  ار  شرـسپ  مسا  دوب و  تیب  لـها  نانمـشد 
.(4)

دیدرگ ببس  یتاغیلبت  وج  یـسایس و  طیارـش  اما  تشاد  بیجع  یتیبوبحم  مدرم  نایم  رد  دوب و  هاوخریخ  ، میرک ، یخـس يدرم  دمحم 
هکنآ ات.دـمآرد  ناـیناماس  تموکح  ورملق  هب  ناتـسربط  نآ  زا  دـعب.دبای  ناـیاپ  ناـیولع  تموـکح  هتفر  اـهنآ  تسد  زا  ناتـسربط  هک 

.تفرگزاب اهنآ  تسد  زا  ارنآ  شورطالا  رصان  يدیز  ناماما  زا  یکی  هرابود 

لیکــشت هـقطنم  نآ  رد  ار  يوـلع  تموـکح  نیتـسخن  ، ناـیولع تموـکح  هـک  هدوـب  نـیا  هیدـیز  رب  ناتــسربط  مدرم  عوـضخ  هجیتـن 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربمایپ و  تنس  نآرق و  هب  لمع  نامه  هک  ار  نآ  فینح  نیئآ  میلاعت  مالـسا و  ینابم  هک  یتموکح.دهد 

.دهد رارق  یمالسا  تموکح  زکرم  ار  ناتسربط  هدرک و  هدایپ  نیمزرس  نآ  رد  دشاب  یم 
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نیا دندومن و  یم  زیهرپ  متـس  روج و  ملظ و  هنوگره  زا  دندرک و  یم  راتفر  فاصنا  لدع و  اب  ناتـسربط  مدرم  اب  يدـیز  نایاورنامرف 
تعاطا ، تبغر لیم و  اب  هارمه  یتحار  هب  ناتـسربط  مدرم  هک  دوب  نیا.تخاس  یم  ادج  یـسابع  نارگمتـس  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  يزایتما 

: تفرگ یبهذم  یسایس و  هجیتن  ود  ناوت  یم  يولع  تموکح  ناشخرد  خیرات  زا.دنتفریذپ  ار  يولع  تموکح 

.دهد طسب  ناتسربط  رد  ار  يدیز  توعد  ، نایسابع تموکح  مغریلع  ، دوخ هنالداع  تسایس  اب  تسناوت  هیدیز  - فلا

ناـیولع تموکح  يرگداد  وترپ  رد  ار  نایـسابع  متـس  يرگدادـیب  زا  ییاـهر  زین  شیاـسآ و  یگدـنز و  یتـحار  ناتـسربط  مدرم  ب-
.دنبایرد
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متفه لصف 

هراشا

نمی رد  يولع  تموکح  لیکشت 

یسابع تفالخ  هرود  رد  نمی 

.تسا هدوب  ینالوط  یخیرات  ناشخرد و  یندمت  ياراد  ، اهزور نیتسخن  زا  نمی  روشک 

نآ رگنایب  عوضوم  نیا  تسا و  هتفای  لکـش  اهیریمح  اهیئابـس و  اه و  ینیعم  : نوچمه برع  ياهتلود  نیرت  یناتـساب  نیمزرـس  نیا  رد 
ریثأت نآ  جراخ  برعلا و  هریزج  ياهنیمزرس  ریاس  يریگ  لکش  رد  هک  یندمت  هدوب ؛ ناشخرد  ياهندمت  دهم  ، نیمزرـس نیا  هک  تسا 

نیمزرس نیا  ناشخرد  ندمت  روهظ  رد  هتفرگ ، رارق  رمحا  يایرد  رانک  رد  هک  نمی  یعیبط  یئایفارغج و  تیعقوم.تسا  هتشاد  یئازسب 
هفرح یتسد و  عیانص  یـضعب  يزرواشک و  رظن  زا  روشک  نیا.تسا  هدوب  رثوم  یلماع  ، یتادراو ياهندمت  رگید  اب  نآ  ندش  هتخیمآ  و 
هفارز نومیم و  نتـشاد  ینامی و  درب  نتفای  ریـشمش و  نتخاس  نمی  ياهیگژیو  زا  :" دـیوگ یم  ظحاج.دـشاب  یم  فورعم  ادـتبا  زا  ، يا

نیرتهب زا  ، دشاب هارمه  ینمی  يالج  لقیـص و  تخاس و  اب  يدنه  برـس  زا  ریـشمش  رگا  : دنیوگ هک  تسا  فورعم  لثم  رد  تسا (1).
تسا (2). ایند  ياهریشمش 

دهع رد  دش (3). یم  هرادا  افلخ  فرط  زا  مود  لوا و  نرق  ود  لوط  رد  ،و  دـنتفریذپ ار  مالـسا  يدوزب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  نمی  مدرم 
رد نمی  نایاورنامرف  دادعت  نینچمه.دندرک  تموکح  نمی  رب  لبج  نیذاعم  اهنآ  سار  رد  باحـصا و  زا  يدایز  هدع  نیدشار  يافلخ 

ار ( ساـبعلا نب  هلا  دـبع  نبا  ) یلع نب  دواد  دوخ  يومع  ، یـسابع هفیلخ  نیلوا  حافـسس  تسا (4). هدیـسر  مکاـح  ود  هب  هـیما  ینب  هرود 
يدایز ياهراک  وا.درک  نمی  رادنامرف  ار  دیمحلا  دبع  نب  رمع  مانب  یصخش  زین  یلع  نب  دواد  تخاس (5). نمی  هکم و  تیالو  مکاح 

دجسم هلمج  زا  داد و  ماجنا  نمی  رد 

ص:226
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دمحم مانب  يرگید  صخـش  هفیلخ  نآ ، زا  سپ  تشادن (1). برد  البق  اریز  ، تشاذـگ برد  نآ  يارب  درک و  ریمعت  ار  ءاعنـص  عماج 
دز (2). شتآ  ار  موذجم  لآ  هک  درک  نمی  مکاح  ار  هلا  دبع  نب 

يدرم نعم  درک (3). نمی  مکاح  ار  ینابیـش  هدئاز  نب  نعم  سپـس  یثراح  عیبر  نب  هلا  دـبع  (، (144 ه روصنم رفعج  وبا  ، حافس زا  سپ 
هک ار  نآ  مدرم  ، هدرک بارخ  ار  رفاعم  رهش  هک  داد  روتـسد  هکنیا  هلمج  زا  ،و  دز یتشز  ياهراک  هب  تسد  تهج  نیا  زا  ، دوبن هتـسیاش 

مدرم تعیب  هلیسو  نیا  هب  ات  دنشوپب  هایس  سابع  ینب  موسر  قبط  همه  هک  داد  روتـسد  نینچمه.دنناسرب  لتق  هب  دندوب  رفن  ابیرقت 2000 
هیما ینب  يافلخ  دـننامه  سابع  ینب  يافلخ.تشاذـگ  دوخ  ياجب  ار  نعم  نب  هدـئاز  شرـسپ  هتفر  قارع  هب  سپـس.دوش  نیمـضت  نمی 

تیبثت ار  دوخ  تموکح  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـننک  ضیوعت  ار  میدـق  هفیلخ  لاـمع  همه  ، دـیدج هفیلخ  تموکح  اـب  هک  دنتـشاد  تداـع 
نمی نارمکح  ار  روصنم  نب  دـیزی  نب  روصنم  نب  دـیزی  نب  روصنم  دیـسر  تفالخ  هب  یـسابع  يدـهم  هک  یتقو  تهج  نیا  زا.دـنیامن 
یهاگ دومن (4). نییعت  ار  یعبر  نامیلـس  نب  هلا  دبع  شیاجب  درک و  لزع  ار  يو  هفیلخ  اذل  ، دشن یـضار  باصتنا  نیاب  وا  اما  ، داد رارق 

.دنک ذوفن  هقطنم  رد  یمکاح  ادابم  ات  درک  یم  ضوع  عیرس  ار  دوخ  لامع  ، هفیلخ هک  داتفا  یم  قافتا 

يو تفای  ینوزف  نایکم  رب  ذوفن  هک  یماگنه  اما  داد  رارق  نمی  مکاح  ار  ریبز  نب  تباث  نب  بعـصم  ادـتبا  دیـشرلا  نوراه  هک  دوب  نیا 
اعنـص رد  وا.درک  تمدـخ  نآ  مدرم  هب  هتخاس  دابآ  ار  نمی  ، دـیدج مکاح  نیا.دومن  نمی  مکاح  ار  کـمرب  نب  دـمحم  هدرک  لزع  ار 
هدـش جراـخ  يو  تعاـطا  زا  هک  اریز  ، دراد هگن  ار  هماـهت  تسناوـتن  نـیا  دوجواـب  ، تـسا فورعم  یکمرب  لـپ  ماـنب  هـک  تخاـس  یلپ 

.درک بصن  ار  يربرب  دامح  شیاجب  درک و  لزع  ار  وا  ، نوراه تهج  نیازا.دوب 

ار اـهنآ  دـناوتب  هلیــسونیدب  اـت  تـشک  ار  مدرم  زا  يداـیز  هدـع  درک و  يراـتفر  دـب  ناـینمی  اـب  کـمرب  نـب  دـمحم  فـالخرب  داـمح 
نیا لابندـب.درکن  یهجوت  اهنآ  تساوخ  هب  وا  یلو  دـندرب  تیاکـش  دیـشرلا  نوراه  هب  يو  تسد  زا  مدرم.دـنک  دوخ  عیطم  ، هدـناسرت

ار تکرح  ات  تساوخ  کمک  نوراه  زا  دامح  ؛ درک مایق  دامح  دضرب  نمی  مدرم  زا  يا  هدع  کمک  اب  دیجملا  دبع  نب  مصیه  ، قانتخا
ردارب میهاربا  هجیتنرد  درک و  تباجا  ناسارخ  قارع و  زا  یگنج  رادرـس  رازه  هد  نداتـسرف  اب  ار  وا  تساوخرد  نوراـه  ، دـنک فقوتم 

تساوخ ناما  نمی  مکاح  دامح  زا  مصیه 
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ار يو  هک  داد  روتـسد  نوراه  داتـسرف  نوراـه  شیپ  هتفرگ و  ار  يو  داـمح  اـما  درک  رارف  هماـهت  زا  مصیه.داد  ناـما  ار  يو  داـمح  و 
تسـشن و يو  ياجب  نیما  تفر و  ایند  زا  نوراه  هکنآ  ات  دندوب  نادنز  رد  نانچمه  اهنآ  دننک (1). ینادنز  ار  شنارادفرط  دنشکب و 

.دیزگرب نمی  تموکح  هب  اددجم  دوب  هدش  رانکرب  البق  هک  ار  دامح 

ار ( يرـسقلا هلا  دبع  نب  دلاخ  نب  دـیز  نب  ) ریرج نب  دـیزی  دـناوخارف و  نمی  زا  ار  دامح  ، دـش زوریپ  نیما  شردارب  رب  هک  یتقو  نومام 
هب باطخلا ) نب  رمع  نب  هلا  دبع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  دقاو  نب  ) میهاربا نب  رمع  ، هدش لزع  یتقایل  یب  تهجب  دعب  اما  ، دـناشن وا  ياجب 

ياج هب  ار  لیعامسا  نب  مساق  دمآ و  قارع  هب  دوخ  تخاس و  ینادنز  هتفرگ و  ار  یلبق  مکاح  ، میهاربا نب  رمع.دش  بوصنم  يو  ياج 
جرمو و جره  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  هکنانچنآ  ، درک لابند  ار  لامع  رییغت  تسایـس  نامه  دوخ ، دادجا  دننامه  زین  نومام.دیناشن  دوخ 

دیآ (2). دیدپ  اهراک  رد  یتسس 

یم ناهج  فارطا  هب  ار  دوخ  ناغلبم  ابطابط  میهاربا  نب  دمحم  دوب و  اه  يدـیز  بالقنا  زکرم  هفوک  ، نومام تموکح  زا  هرود  نیا  رد 
زورره.تفر ایند  زا  اـبطابط  نبا  هکنآ  اـت  ، درک تموکح  یتدـم  نمی  رد  وا.درک  نمی  هناور  ار  یـسوم  نب  میهاربا  هلمج  زا  داتـسرف و 

نومام اذل  دمآ و  یم  رامـشب  نومام  تموکح  يارب  گرزب  يرطخ  اهنآ  تموکح  هک  اجنآ  ات  دش  یم  افوکـش  رتشیب  هیدـیز  تکوش 
نب هیودمح  تفای (3)و  طلست  نمی  رب  هرابود  نومام  درک و  رارف  میهاربا  گنج  نیا  رد.دتسرفب  نمی  فرصت  يارب  ینوشق  دش  راچان 

زا ار  اجنآ  تموکح  هدیدرگ  نمی  قلطم  مکاح  دوخ  هک  تساوخ  هیودـمح  اما  تخاس (4). نمی  مکاح  ار  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع 
نمی هناور  ار  يدولج (5) دـیزی  نب  یـسیع  یگدرکرـسب  ینوشق  يو  یبوکرـس  يارب  نوماـم  ریزگاـن  دروآ  نوریب  ساـبع  ینب  تسد 

نیا زا  سپ.تشگ  ینادـنز  هدروـخ و  تسکـش  دوـب  رادروـخرب  وـجگنج  رازه  یناـبیتشپ 10  زا  هک  ناـهام  نبا  ، گـنج نـیا  رد.درک 
.داد رارق  نمی  رد  دوخ  هدنیامن  ار  لاهن  نب  نصح  تفر و  قارع  هب  يدولج  يزوریپ 
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دندرک بلج  ار  يو  رظن  دنتفر و  نومام  شیپ  نمی  مدرم  زا  یهورگ  اب  ( دایز نبا  ياه  هداون  زا  ) دایز نب  دـمحم  يرجه  لاس 202  رد 
ار داهنـشیپ  نیا  نومام.درادـب  ناما  رد  نایولع  طلـست  زا  ار  نمی  مه  وا  لباقم  رد  دـنک و  راذـگاو  دایز  نب  دـمحم  هب  ار  تموکح  اـت 

مالغ درک و  اـنب  ار  دـیبز  رهـش  درک و  حـتف  ار  هماـهت  ادـتبا  درم  نیا.درپس  داـیز  نب  دـمحم  هدـهع  هب  ار  نمی  هدـمع  راـک  تفریذـپ و 
هک دومن  تفرشیپ  نانچنآ  درک و  فرصت  ار  هدنک (2) راید  دروآ و  تسد  هب  ار  تومرضح (1) وا.دومن  رهش  نآ  یلاو  ار  رفعج  ، دوخ

دندروآ (3). باسح  هب  ( نمی یمیدق  ناهاشداپ  ) هعبابت زا  یکی  ار  وا  مدرم 

دنچ هب  نمی  مدرم  اـهنآ  هنتف  رثا  رد  دـنتفای و  طلـست  نمی  رب  هطمارق.ه  لاس 270  رد  هکنآ  ات  دوب  ساـبع  ینب  تسد  رد  ناـنچمه  نمی 
لاس 282 ه رد.دمآرد  اه  ینس  طلـست  تحت  نآ  ياهرهـش  رگید  نایعیـش و  تسد  رد  نمی  ياههوک  : دندش میـسقت  بهذم  هتـسد و 
هب فورعم  نیـسحلا  نب  یلع  دعب  هب  لاس  نآ  زا  دـنتخادنا (4). رطخ  هب  ار  زاجح  برغم و  نمی و  تینما  هدرک  روهظ  هطمارق  هراـبود 

.درک نیمات  ار  نمی  لالقتسا  ، دز مهب  ار  سابع  ینب  ماظن  هک  دوب  وا  مه  ،و  دش اعنص  مکاح  متفخ 

مدـع ماکح و  ررکم  ضیوعت  رثا  رد  هک  نمی  يداـصتقا  یـسایس و  عاـضوا  یگتفـشآ  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  یخیراـت  نوتم  زا 
.دنامب نایولع  طلست  رد  زارد  نایلاس  نمی  دنروآ و  هانپ  نایدیز  يولع و  تاداس  هب  مدرم  ات  دیدرگ  ببس  دوب  تینما  رارقتسا 

نمی رد  يدیز  تموکح  زاغآ 

راکشآ تفالخ  زکرم  اب  ار  دوخ  تفلاخم  نمی  نایلاو  زا  یضعب  هکنآ  ات  دوب  یـسابع  تفالخ  عبات  نمی  هک  دش  هراشا  شیپ  لصف  رد 
ددرگ (5)و لیدـبت  یکچوک  ياـهروشک  هب  ، هدـیدرگ هیزجت  یمالـسا  روشک  هک  دـش  ببـس  نیا  دـندز و  لالقتـسا  زا  مد  دـندرک و 

دنتخادرپ و گنج  هب  رگید  یضعب  اب  لیابق  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  ، دش عورش  نمی  رد  ثداوح  اهبوشآ و  تانایرج و  نیا  لابندب 
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نمی هب  هک  دـنیامن  توعد  (280 ه) يدیز ناماما  زا  یکی  نیـسحلا  نب  ییحی  زا  تلادـع  تینما و  نیمأت  يارب  هک  دـندش  روبجم  مدرم 
.دنک يزیر  یپ  ار  يولع  تموکح  هدمآ 

ابطابط میهاربا  نب  دـمحم  شردارب  عفن  هب  رـصم  رد  وا.تسا  اـبطابط  میهاربا  نب  مساـق  هون  يدـیز و  همئا  زا  یکی  ، نیـسحلا نب  ییحی 
هب هک  مساـقلا  نب  دـمحم  ، اـبطابط نبا  لـتق  زا  سپ.دریگب  وا  يارب  ار  نمی  زاـجح و  مدرم  تعیب  تسناوت  هجیتـنرد  درک و  یم  توعد 
وا زا  تفگ و  تایح  دوردب  يرجه  لاس 245  رد  هک  نآ  ات  دش  رقتسم  اجنآ  رد  هدرک (2)و  رارف  دنس (1) هب  دوب  فورعم  ملع  دهز و 

.دنام ياج  هب  ، دوب دهاز  ملاع و  ردپ  نوچمه  هک  نیسح  مانب  يرسپ 

ملاع و شردپ  دج و  هک  اجنآ  زا  تفای و  تیبرت  زاجح  رد  شیاهومع  ردپ و  تناضح  رد  دمآ و  ایندـب  نیـسح  رـسپ  لاس 245 ه  رد 
ساـبل دـهز  ترثـک  زا  هـک  ییحی  دــش (3). رادروـخرب  یگنادرم  تعاجــش و  اــب  هارمه  تلیــضف  يوـقت و  مـلع و  زا  دــندوب  هـیقف 

نمی هدعص  رد  يرجه  لاس 280  هب  دـضتعملا  مایا  رد  وا  تفرگ (4). هدـهع  هب  ار  داهج  يربهر  دوخ  ، درک یم  نت  هب  ( فوص ) یمـشپ
زاین عاجـش  يربهر  هب  ، دوب نمی  مدرم  یگلیبق  گنج  هجیتن  هک  یلخاد  ياهبوشآ  جرمو و  جره  رثا  رد  نمی  اهلاس  نآ  رد.درک  جورخ 

ییحی زا  ینادمه  یجحدم  هیهاتعلا  وبا  هک  دوب  تهج  نیا  زا.دـنادرگزاب  ار  تلادـع  تینما و  هدرک ، مارآ  ار  عاضوا  دـناوتب  ات  تشاد 
هنیدـم زا  درک و  لابقتـسا  توـعد  نیا  زا  ییحی.دریگ  تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  ، هدروآ فیرـشت  نمی  هب  هک  درک  توـعد  نیـسحلا  نب 

دش (5). نمی  راپسهر 

ناتـسربط هب  هک  تشاد  لایخ  ادتبا  ییحی  : دسیون یم  نینچ  (ج 1 ص 171) یمالـسا ياهتلم  خیرات  رد  ) tnamkoreB  ( ناملکورب
زا يراک  دناوت  یمن  وا  دوجو  اب  دراد و  ذوفن  ناتـسربط  رد  دیز  نب  دـمحم  دـید  هکنآ  زا  سپ  اما  ، دـنک لابند  ار  هیدـیز  توعد  ، هتفر

.دهد نایاپ  بوشآ  جرمو و  جره  هب  دوش و  راپسهر  برعلا  هریزج  یبونج  ياهرهش  هب  هک  تفرگ  میمصت  دربب  شیپ 
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" نامجرتم هسیفنلا ص 111" قالعالا.دنیوگ  " دنس " ار ناتسکاپ  ناریا و  یقرش  ياهتمسق  - *( - 1
ربعلا ص 135 نودلخ  نبا  ( - 1 - 2

یلکرز ج 9 ص 171 ، مالعالا ( - 2 - 3
بلاطلا ص 166 هدمع  ( - 3 - 4

مالعالا ج 9 ص 171 یلکرز  ( - 4 - 5
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اجنآ نایعیـش  زا  هک  تساوخ  دـش و  میقم  لمآ  رهـش  رد  تشگ و  ناتـسربط  مزاع  دورب  نمی  هب  هکنآ  زا  لـبق  ییحی  ، رگید تیاور  هب 
دوش یم  ثعاب  ناتسربط  رد  امش  ياه  تیلاعف  هک  تشون  يو  هب  دیز  نب  دمحم  ریزو  ماشه  نب  نسح  یلو  ، دنک مایق  هتفرگ و  کمک 

داد (1). شرتسگ  ار  يدیز  تموکح  هدمآ  نمی  هب  هک  دوب  نیا.دوش  هریت  ناتیومعرسپ  اب  امش  طباور  هک 

نمی رد  يداهلا  تموکح  تیبثت 

ربخ يو  روهظ  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  نینچ  نایدیز  ، داد لیکشت  يرجه  لاس 280  هب  ار  دوخ  تموکح  يداهلا  ییحی 
مـسا هب  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  نمی  زا  هیحاـن  نیا  رد  : دومرف ، درک یم  هراـشا  نمی  هب  شتـسد  اـب  هک  یلاـحرد  (ص) ربماـیپ.تسا هداد 
دوباـن ار  لـطاب  اـیحا و  ار  قـح  نید  وا  تسد  هب  دـنوادخ  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـک  درک  دـهاوخ  روـهظ  ییحی 

درک (2). دهاوخ 

راشتنا یناتسهوک  قطانم  رد  يدیز (3) بهذـم  ، نایولع توعد  رثا  رد  هکنیا  اب.تسا  نمی  رد  يدـیز  بهذـم  یعاد  نیتسخن  ، يداهلا
.دندوب یعفاش  بهذم  وریپ  مدرم  ، نمی قطانم  رگید  رد  یلو  ، تفای

نمی رد  يدیز  بهذم  راشتنا 

كدنا رد  تشاد و  لیـسگ  فارطا  هب  يدیز  بهذـم  غیلبت  يارب  ار  دوخ  لامع  ، تفای رارقتـسا  نمی  هدعـص  رد  هکنآ  زا  سپ  يداهلا 
.داد راشتنا  ار  يدیز  توعد  درک و  فرصت  ار  اهنآ  فارطا  همه  اعنص و  هدعص و  قطانم  یتدم 

دوب رفعی  نب  دعسا  مایا  رد  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  ، دنتشاد یگدنیامن  سابع  ینب  فرط  زا  هک  رفعی  ینب  ، نمی زکرم  اعنـص  رد 
يداهلا زا  نمی  مدرم  اما  دش  جراخ  رفعی  نب  دعسا  تسد  زا  تموکح  اعنص  هب  يداهلا  دورو  اب  دنتفای (4). طلست  نمی  رب  هطمارق  هک 

ص:231

بلاطلا ص 166 هدمع  هیولعلا ص 17 و  هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
گرب 67 سایکالا  هدمع  ( - 2 - 2

نیعلا ص 196 روحلا  ( - 3 - 3
گرب 29 نویعلا  هرق  ( - 4 - 4
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راچد هرابود  نمی  ، يداـهلا جورخ  زا  سپ  دوش (2). دراو  سر  ، دوخ یلـصا  نطوم  دـعب  زاجح و  هب  اـجنآ  زا  دیایب (1).و  هدعص  رهش 
هنتف " نالوخ "و  هدعـص " رهـش ود  لیابق  ناـیم  يرجه  لاـس 283  هـب.تشگ  مکاـح  اـجنآ  رب  بارطـضا  جرمو و  جره  دـش و  بوـشآ 

يداـهلا زا  هدـش و  نامیـشپ  ، مدرم هک  دوـب  نـیا.تفر  تراـغ  هـب  یلاوـما  دـندش و  دوباـن  يا  هدـع  نآ  رثا  رد  هـک  تـفرگرد  یمیظع 
ببـس جرمو  جره  هب  نداد  نایاپ  شمارآ و  هب  مدرم  زاین  هک  دـیامن  یم  نینچ.ددرگزاـب  ، اـهنآ يوسب  هراـبود  هک  دـندرک  تساوخرد 

هک اجنآ  ات  دندرک  یمیظع  لابقتـسا  يو  زا  ، تشگزاب نمی  هب  يداهلا  هک  یتقو  ور  نیازا.دنیامن  توعد  يداهلا  زا  اددجم  ات  دـیدرگ 
دوخ درگ  ار  نالوخ  لیابق  زا  يا  هدع  تسناوت  وا  اذل.دنتفریذپ  ار  وا  توعد  ارچو  نوچ  یب  مدرم  درک و  توعد  داهج  هب  ار  مدرم  وا 

تاروتسد دنیوگ و  كرت  ار  توادع  هنتف و  هک  داد  روتسد  ار  مدرم  دش و  نارجن  دراو  یمارآ  هب  وا  دورب (3). نارجن  هب  دروآ و  عمج 
دمآ و رجه  هیرق  هب  وا  دندرک و  تعیب  يو  اب  مدرم  زا  يدایز  هورگ  تهج  نیا  زا.دنزیهرپب  نآ  تارکنم  زا  دـنهن و  ندرگ  ار  تعیرش 
درک (4). ررقم  ار  هیزج  مکح  ، یمالسا دعاوق  قبط  نارجن  ياراصن  اب  تشگرب و  هدعص  هب  سپس  دیزگ  تماقا  يزور  دنچ  اجنآ  رد 

تعیب هکنآ  اـت  ، هداد فاـصم  اـجنآ  مدرم  اـب  دیـشک و  رکـشل  نـمی  ياهرهـش  زا  یکی  " طرب " رهـش هـب  يرجه  لاـس 285  رد  يداـهلا 
دوخ یگدنیامن  هب  ار  ( نارجن مدرم  زا  یکی  ) ناورم نب  زیزعلا  دبع  دوخ  بناج  زا  تشگزاب و  اجنآ  زا  تماقا  زور  هس  زا  سپ.دـندرک 

.دیزگرب

مانب هبطخ  هکم  رد  لاس  تدم.درک 3  یم  یگدیسر  مدرم  روما  هب  امیقتسم  شدوخ  وا  دوب (5). فورعم  ملع  هقف و  لدع و  هب  ، يداهلا
.تشگ بورضم  شمانب  هکس  دش و  هدناوخ  يو 

دوب (6). فورعم  حماست  وفع و  تشذگ و  هب  يداهلا 

نمی رد  يداهلا  مهم  ياهراک 

بهذـم توعد  هب  داد و  رارق  دوخ  تموکح  زکرم  ار  اعنـص  ، تخاـس مکحتـسم  ار  دوخ  تموـکح  ياـه  هیاـپ  هکنآ  زا  سپ  يداـهلا 
دیدهت دروم  هشیمه  يو  تموکح  لاح  نیا  اب.تخادرپ  يدیز 

ص:232

یبوقعی ص 317) نادلبلا  ) تسا اعنص  یکیدزن  رد  یکرهش  ، هدعص ( - 1 - 1
ربعلا ص 135 نودلخ  نبا  ( - 2 - 2

گرب 231 هیدرولا ج 2  قئادحلا  ( - 3 - 3
نمزلا ص 25 ءابنا  ( - 4 - 4

گرب 237 هیدرولا ص ج 2  قئادحلا  ( - 5 - 5
نمیلا ص 21 خیرات  ( - 6 - 6
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نمی ياهرهـش  زا  یـضعب  رب  ، ینطاـب یلیعامـسا  هعیـش  زا  يا  هـقرف  ربـهر  یطمرق (1) لـضف  نـب  یلع  هـک  اـجنآ  اــت  تـفرگ  یم  رارق 
ترثک رثا  رب  اما  تخادرپ  گنج  هب  هطمارق  اب  يداهلا.درک  یم  دیدهت  ار  اعنص  هتفای  طلست  ( ندع فارطا  رد  مکحم  يا  هعلق  ) هرخیدم

.داد تسد  زا  ار  اعنص  رهش  دروخ و  تسکش  نمشد 

لـضف نب  یلع  هاپـس  اب  مساق.داتـسرف  هطمارق  اـب  گـنج  يارب  مساـق  شرـسپ  یگدرکرـسب  ار  ینوشق  يداـهلا  ، هطمارق يزوریپ  زا  سپ 
رد یضترم  ، يداهلا رـسپ  اب  ، هطمارق ، هرابود تسکـش  نیا  زا  سپ.درک  نوریب  اعنـص  زا  يرجه  لاس 297  رد  ار  اهنآ  ، هدـیگنج یطمرق 
رهش مدرم  زا  درب و  هانپ  تشاد  تماقا  اعنص  رد  هک  شردپ  هب  یضترم.دندروآرد  فرصت  هب  ار  رهـش  نآ  هدرک و  گنج  رافـص  رهش 

هدعـص رهـش  هب  هک  دش  روبجم  هجیتنرد  دندرکن و  کمک  ار  وا  مدرم  اما  دنک ؛ عفد  ار  هطمارق  هنتف  ات  دنهد  يرای  ار  يو  هک  تساوخ 
.دوش هدنهانپ 

درک و هدافتسا  ( هیدیز هطمارق و  نایم  گنج   ) تصرف نیا  زا  درک  یم  تموکح  هدعص  رب  سابع  ینب  فرط  زا  البق  هک  رفعی  نب  دعسا 
تفرگ (2). رس  زا  ار  تموکح  تشگزاب و  هدعص  هب  هرابود 

نب ییحی  دضرب  یـسابع  هفیلخ  دضتعم  زا  ات  دمآ  قارع  هب  دابع  نب  دمحم  نب  هّللا  دبع  نب  دـمحا  تصرف  نیا  رد  : دـیوگ یم  يریمح 
دنا هدرک  تعیب  هللااب  یفتکملا  هب  مدرم  هتفر و  ایند  زا  دـضتعملا  هک  تفاـیرد  رطاـخ  ترـسح  اـب  اما.دـنک  بلط  نوشق  يولع  نیـسحلا 
نیا رد.داتـسرف  وا  اب  نیـسحلا  نب  ییحی  یبوکرـس  يارب  ار  ینوشق  یفتکملا  تشاذـگ و  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  دـصق  هجیتنرد ، ،(3)

تموکح هدش  جراخ  اعنص  زا  يولع  نیسحلا  نب  ییحی  هکنیا  رب  ینعی  دیـسر  يا  همان  ( هنیدم هکم و  ) نیمرح یلاو  محازم  نبا  زا  نایم 
.دینادرگزاب ینامیشپ  ترسح و  اب  ار  ینمی  درم  هدش  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  هفیلخ  هک  دوب  نیا.تسا  هتفگ  كرت  ار 

يداهلا تموکح  نایاپ 

.تفگ تموکح  كرت  دمآ و  هدعص  هب  دش و  جراخ  اعنص  زا  یضترم  شرسپ  تسکش  زا  سپ  يداهلا 

، يرجه لاس 298  ( هجحلا يذ   11 ،) هدش ضیرم  هک  دوب  هدنامن  رهش  نآ  رد  یتدم  نادنچ 

ص:233

گرب 235 هیدرولا ج 2  قئادحلا  ( - 1 - 1
گرب 38 نویعلا  هرق  ( - 2 - 2

نیعلا ص 196 روحلا  ( - 3 - 3
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.تشگ نوفدم  رهش  عماج  دجسم  رد  تفر (1)و  ایند  زا  یگلاس  نسب 78 

دنداد (2). شرتسگ  ار  يدیز  توعد  هدرک  لابند  ار  ردپ  راک  يو  نادنزرف  ، نیسحلا نب  ییحی  گرم  زا  دعب 

تدـشب دینــش  هوـک  رد  ار  نیــسحلا  نـب  ییحی  تاـفو  ربـخ  يدـیز  ناـماما  زا  شورطـالا  رــصان  هـک  یماـگنه  ، تـسا هدـش  تـیاور 
: تسا هدورس  يا  هدیصق  هدوب و  رعاش (3) يداهلا  هک  دنیوگ.دش  دوبان  مالسا  نکر  زورما  دومرف.تسیرگ 

کلم ایآ  و.دنز  قرب  ، اجنآ رد  ناشخرد  ياهریشمش  هک  یماگنه  گنج  نادیم  رد  ندرک  تماقتـسا  زج  تسین  ( درم ) تمارک تزع و 
بذـهم ار  وا  كاپ  ياهتـشرس  اهیبوخ و  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  ؟و  تسا يرگید  زیچ  عبط  يانغ  رما و  تزع و  زج  تنطلـس  و 

هنحــص رد  تـسا و  هاـگآ  رادـیب و  فـلتخم  تـالاح  رد  هـکنآ  دریگ و  یم  ماـقتنا  هـبترمکی  تـسا و  هدـنز  زوـنه  هکیــسک  دـنک و 
.دور یم  دوخ  ياهفده  لابند  اهتصرف  ماگنه  هتفگ و  اراکشآ  ار  دوخ  " راکفا " یگدنز

: هلمج زا  ، تسا هدوب  یتافیلات  بحاص  هدوب و  فورعم  زین  تدابع  دهز و  ثیدح و  هقف و  رد  ، بدا رعش و  رب  هوالع  ییحی 

ماکحالا هقفلا و  عماج  باتک  -1

بقاثلا بختنملا و  -2

هفرعملا نسح  -3

هقفلا یف  نونفلا  -4

.دشرتسملا هیجوتلا و  باتک  -5

ص:234

بلاطلا ص 166 هدمع  يراخبلا ص 17 و  هیولعلا  هلسلسلا  رس  ( - 1 - 1
بوعشلا ص 166 خیرات  ( - 2 - 2

کلملا له  عماوللا  فویسلا  اهیف  تقرب  اذا  یغولا  هتوحام  یف  ربصلا  الا  زغلا  امف  راعـشا : نتم  گرب 20  ، بسنلا یف  يدجملا  ( - 3 - 3
نطب بلقی  عجاه  ناظقی  تالاحلا  یفوه  نم  هرات و  مقنی  ییحی و  لزی  مل  نم  عیابطلا و  هتبذه  نم  مکلـضفا  ءانغلا و  رمالا و  زعلا و  الا 

عطاقملا هتنکما  ام  اذا  یضعی  هرهظل و  هنم  يارلا 
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غیزلا لها  یلع  درلا  -6

هیفنحلا یلع  درلا  -7

قافالآ نیدلا و  لوصا  -8

هوبنلا تابثا  -9

هیصولا (1) تابثا  -10

دشاب (2). یم  فورعم  هیداهلا  هب  هک  هدوب  یصاخ  یشم  بحاص  زین  ثیدح  رد  ، تسا فیلات  بحاص  هقف  رد  هک  روطنامه  يو 

رد هک  یتقو  : دـیوگ یم  ير  ملاع  بوقعی  نب  رکب  وبا.درک  فیلاـت  ثیدـح  رد  باـتک  دـلج  نیدـنچ  ، دوب هلاـس  هک 19 یتقو  يداـهلا 
لوـصا عماـج  هک  ( نیـسحلا نب  ییحی  ) درم نیا  لـثم  ار  یـسک  هک  مدرک  روـصت  ناـنچ  مدرک  تاـقالم  ار  نیـسحلا  نـب  ییحی  نادـنز 

منک (3). هلداجم  هثحابم و  هقف  رد  وا  اب  هک  مراد  رارصا  نونکا  مرادن و  غارس  دشاب  باحصا 

ییحی دنزرف  تموکح 

اما ، تفرگ هدـهع  هب  دوـب  هدـمآ  نمی  هـب  شردـپ  هارمه  هـک  یـضترم  دـمحم  مساـقلا  وـبا  شرـسپ  ار  تموـکح  ، ییحی گرم  زا  سپ 
درک (4). تافو  يرجه  لاسب 320  دیدرگ و  لوزعم  دیشکن و  یلوط  نادنچ  يو  تموکح 

وا.تفرگ هدـهع  هب  ار  هیدـیز  تماما  يرجه  لاسب 301  يو.تسـشن  تموکح  هب  هّللا  نیدـلا  رـصانلا  دـمحا  ماما  شردارب  وا  زا  دـعب 
شردپ دننام  وا.دوب  هدـش  نشور  ناگمه  رب  داهج  نآ  رد  يو  تعاجـش  تشاد و  تکرـش  هطمارق  اب  گنج  رد  ییحی  شردـپ  هارمه 

.دیگنج هطمارق  اب  ندع  رد  تخاس و  هدامآ  ینوشق  داد و  شرتسگ  نمی  رد  ار  هیدیز  توعد 

لاـس 324 هب  درک و  تموکح  نمی  رد  لاـس  تدـم 4  دوب و  يوقت  ملع و  یناسفن و  لئاضف  بحاص  ، دوخ دادـجا  دـننام  دـمحا  ماما 
تافو زا  دعب.دومرف  تلحر  ایند  زا  يرجه 

ص:235

میدن ص 274 نبا  تسرهف  ( - 1 - 1
بیدالا ج 5 ص 177 داشرا  ( - 2 - 2

گرب 228 هیدرولا ج 2  قئادحلا  ( - 3 - 3
بلاطلا ص 166 هدمع  ( - 4 - 4
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.دندرک تموکح  نمی  رد  لاس  تدمب 130  اهنآ  داتفا و  وا  نادنزرف  تسد  هب  تموکح  ، دمحا ماما 

دبع هلیـسو  هب  هک  یئاتدوک  اـب  يدـالیم  لاس 1960  رد  هکنیا  اـت  دوب  يدـیز  ناـماما  تسد  هب  ناـنچمه  نمی  تموکح  اـهنآ  زا  دـعب 
.دش هداد  نایاپ  يدیز  تموکح  هب  دوب  هتفرگ  ماجنا  ییحی  ماما  هیلع  رصانلا  دبع  لامج  کیرحت  هب  ینایرالآ و  نمحرلا 

ص:236
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مراهچ شخب 

متشه لصف 

هراشا

يدیز هعیش  ياه  هقرف  دیاقع و  لوصا 

يدیز هعیش  يراذگ  مان 

مالسا زاغآ  رد  نایعیش.دشاب  یم  اه  یناسیک  اه و  یلیعامسا  ، اه يرـشعانثا  دننام  هعیـش  بهذم  ددعتم  ياه  هقرف  زا  یکی  ، يدیز هقرف 
رب (ع) یلع یگتـسیاش  هب  دندوب و  دـقتعم  یلع  تماما  يربهر و  هب  همه  تشادـن و  دوجو  یفالتخا  هنوگچیه  دنتـشاد و  رظن  تدـحو 
وا فصولا  دیاز  ياوقت  ملع و  نآ و  تفرـشیپ  هار  رد  تدهاجم  یمالـسا و  هقباس  تهجب  ، ادخ لوسر  زا  دعب  یمالـسا  تفالخ  تسپ 

فیاوط نایم  يا  هقرفت  هیزجت و  باعـشنا و  زگره  هک  دندقتعم  هتـشاد و  داقتعا  تخـس  ، دشاب یم  تماما  يربهر و  ياهیگژیو  زا  هک 
هرانک وا و  اب  حلـص  هیواعم و  اب  ترـضح  نآ  فالتخا  نسح و  ماما  تعیب  (ع)و  یلع ترـضح  گرم  زا  دعب  یتح  ، بهذم نیا  ددعتم 

.تسا دنب  ياپ  تخس  هدیقع  نیدب  هعیش.تسا  هدماین  دوجوب  ، ماما يرهاظ  يریگ 

هک يروطب.دـندرک  ادـیپ  فالتخا  مهاب  مالـسا  يربهر  تماما و  طیارـش  رد  هعیـش  فیاوط  هک  دوب  (ع) نیـسح تداهـش  زا  دـعب  اـهنت 
لکشم نیمه.دیدرگ  رجنم  اهنآ  ینادحو  هقرفت  ، باعـشنا هب  هجیتنرد  هک  تشاد  راهظا  دوخ  ياعدا  تحـص  رب  یتالالدتـسا  هورگره 

.دوش میسقت  يددعتم  ياه  هقرف  هب  نایعیش  هک  دش  ببس 

هدهعرب دـنوادخ  هک  تسا  يدـهع  تماما  نیاربانب  دوش و  یم  صخـشم  حیرـص  صن  هار  زا  اهنت  تماما  هک  دـندش  دـقتعم  يا  هتـسد 
تناما و نیا  هک  ارچ  ، دـسر یم  دـصقم  هب  صخـشم  نیعم و  صاخـشا  هلیـسوب  اـهنت  هک  تسا  یتناـما  هکلب  دراذـگ  یمن  یـصخشره 

لوـسر رتـخد  (س) همطاـف دـالوا  زا  (ع) یلع لـسن  رد  هدـیدرگ و  نییعت  حیرـص  روـطب  مالـسا  یمارگ  لوـسر  دوـخ  هلیـسوب  تیاـصو 
یم مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  قحرب  ماما  ، یـصو ، اهنآ نیرخآ  مان  دنام و  یم  یقاب  موصعم  ناماما  زا  دنزرف  ات 12  (ص) ادخ

.دنمان یم  هیماما  ای  يرشعانثا  هعیش  ار  هورگ  نیا.دشاب 

ماجنا شنیزگ  باختنا و  اب  هکلب  تسا  هدوبن  باصتنا  صن و  اب  تماما  هک  دندقتعم  هعیش  زا  يرگید  هفیاط  ، عوضوم نیا  اب  طابترا  رد 
ای نسح و  ماما  هلسلس  زا  ربمایپ و  رتخد  همطاف  لسن  زا  (ع) یلع دالوا  نایم  زا  ارصحنم  ماما  هک  دراد  ترورض  نیاربانب.دریگ  یم 

ص:237
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نیا نارادفرط.دنک  مایق  رباج  نیطالس  دضرب  هدرک و  هزرابم  روج  ملظ و  اب  هدیزگرب  ماما  هکنآ  رب  طورشم  دوش  باختنا  نیسح  ماما 
دبع نب  ماشه  دضرب  هک  یماما  نیتسخن  ، مالّـسلا مهیلع  ، یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  هب  دـنبوسنم  هک  دـنمان  یم  هیدـیز  ار  هقرف 

تسا (1). هدرک  مایق  يوما  کلملا 

ینب يافلخ  نآ  رد  هک  يرصع.تسا  هدمآ  دوجوب  ، دور یم  رامشب  یکیرات  تملظ و  رـصع  هک  هیما  ینب  رـصع  رد  هعیـش  زا  هقرف  نیا 
یمالسا تما  حالصا  يارب  یلع  نب  دیز  ترضح  نامز  نآ.دندوب  هتـساخرب  هقباسم  هب  رگیدکی  اب  مالـسا  راثآ  ماکحا و  وحم  رد  هیما 
ینابیتشپ دـیز  راکفا  تایرظن و  زا  دـندروآ و  يور  وا  هب  تسا  یـسدقم  رما  هک  تعیرـش  يایحا  يارب  نیملـسم  تعامج  درک و  ماـیق 

خیرات رد  هقرف  نیا  دندش (2). فورعم  يدیز  هعیـش  هب  بهاذم  قرف و  خـیرات  رد  اهدـعب  هک  دـندش  دـقتعم  يو  تماما  هب  دـندرک و 
هقرف نیا  هکنیا  زج.دنا  هدرک  مایق  دیز  ترـضح  قیرط  هب  مهرـس  تشپ  ماما  نیدنچ  تسا و  هتـشاد  يدایز  یـسایس  ياهتیلاعف  مالـسا 

لضف و هب  طورشم  ار  تماما  هکلب  دنناد  یمن  ، دبای یم  لاقتنا  رـسپ  هب  ردپ  زا  هک  تثارو  قیرطب  يرـشع  ینثا  هعیـش  دننامه  ار  تماما 
دنناد (3). یم  ملظ  دضرب  مایق  ملع و 

ترـضح نسح و  ماما  دالوا  نایم  يواسم  روطب  نیـسح  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  ، تماما ، يدـیز هعیـش  رظن  رد  هدـش  رکذ  لیالد  هب 
دوجو تقوچیه  هیدـیز  نیا  رب  هوالع.تسا  هدـنام  یقاب  ربمایپ  رتخد  همطاف  لسن  رد  تماما  بیترت  نیدـب  تسا و  هتفای  لاقتنا  نیـسح 

ازجم ناکم  ود  رد  رـصع  کی  رد  ماما  ود  هک  درادن  یعنام  هک  دنتـسه  دقتعم  هکلب  ، دنناد یمن  يرورـض  رـصع  کی  رد  ار  ماما  کی 
نب ییحی  درومرد  ناتسربط و  رد  شورطا  رصان  مایق  رد  ( ماما ود  دوجو  ) هلئسم نیا  هکنانچمه.دنریگ  هدهع  هب  ار  مالسا  تاما  يربهر 
ماما ود  نیا  یتموکح  ورملق  نایم  رد  هک  یتفاسم  اهرهـش و  يرود  تلع  هب  ماـهنآ  تفریذـپ  ققحت  نمی  رد  يداـهلا  مولع و  نیـسحلا 

.تسا هتشاد  دوجو 

ص:238

نیدلا ص 33 یف  رصبلا  بهذلا ج 3 ص 230 و  جورم  گرب 245 و  هنیزلا  ( - 1 - 1
هیدیز هدام  همالسالا  فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2

ار نآ  باختنا  تسا و  هدرکن  یسررب  یتسردب  تماما  باب  رد  ار  يرشع  ینثا  هعیش  هدیقع  مرتحم  هدنسیون  هک  دنامن  هتفگان  ( - 3 - 3
هک  ( ّظلا

�
َنیِِملا يِدْهَع  ُلا�نَی  �ال  تسا ( یهلا  دهع  نامه  ، يرشعانثا هعیـش  رظن  رد  تماما  سکع  هب  هکنآ  لاح.دناد  یم  تثارو  ساسارب 

زا هک  دنتسه  ردارب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  تشاد  هجوت  دیاب.تسا  هدش  غالبا  مرکا  لوسر  هلیسوب  قح  ترـضح  دوخ  روتـسدب 
ترضح رتکچوک  رسپ  ، مظاک یسوم  ماما  یفرط  زا  تسین و  راک  رد  یتثارو  هنوگچیه  دنـشاب و  یم  ماما  ودره  يرـشعانثا  هعیـش  رظن 
هعجارم يدنه  نیـسح  دماح  ریم  راونالا  تاقبع  تادلجم  هب  رتشیب  عالطا  يارب.ناشیا  طسوتم  رـسپ  ای  گرزب و  رـسپ  هن  تسا  قداص 

" نامجرتم " .دوش
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: تسا هتفگ  نینچ  ، نیسحلا نب  ییحی  هرابرد  شورطا  رصان  هک  دنیوگ 

دیامن (1). تیعبت  ام  زا  دیاب  درب  یم  رسب  ام  هقطنم  رد  هک  یسک 

يارآ )و، نیـسحلا نب  ییحی  شورطا و  رـصان  ) نایم اهنآ  یتموکح  ورملق  نایم  تفاسم  دعب  مغریلع  هک  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب 
یـضعب زا  ،و  هدرک فارتـعا  نیـسحلا  نب  ییحی  داـهتجا  ملع و  لـضف و  هب  شورطا  رـصان  ، تسا راکـشآ  یحـضاو  یگنهاـمه  ود  نآ 

.تسا هدش  رثأتم  يو  تایرظن 

.دنا هدرک  یم  تیلاعف  يدیز  توعد  غیلبت  يارب  ود  نآ  زا  کیره  نیا  رب  هوالع 

تفالخ هک  تسا  دقتعم  دشاب و  یم  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  رادتسود  رادفرط و  هک  تسا  هعیش  ياه  هقرف  زا  یکی  ، يدیز هقرف  لاحرهب 
.تسا هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  ملسم  قح  مالسا  ربمایپ  زا  دعب 

تفالخ هکنیا  اب  هیدیز.دنا  هتفرگن  هباحص  ربارب  رد  يا  هنامصخ  يریگ  عضوم  هدوبن و  یطارفا  نادنچ  هقرف  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ار لوا  هفیلخ  تفالخ  هکلب  دننک (2) یمن  يربت  رمع  رکب و  وبا  ، ربمایپ هباحـص  زا  زگره  اما  ، دناد یم  (ع) یلع ترـضح  ملـسم  قح  ار 

دنا (3). هتفریذپ  زین 

.دروآ باسح  هب  یطارفاریغ  لدتعم و  هعیش  ار  اهنآ  ناوت  یم  اذل 

هلمج زا.دراد  رظن  فالتخا  يداقتعا  هلئـسم  دـنچ  درومرد  يرـشعانثا  هقرف  اب  اما  تسا  ربتعم  يا  هفیاـط  يدـیز  هعیـش  تروص  ره  رد 
زا دعب  هک  دـنراد  هدـیقع  هیماما  هک  یلاحرد  تسا  ماما  یلع  نب  دـیز  شرـسپ  ، نیدـباعلا نیز  ماما  زا  دـعب  تسا  دـقتعم  هیدـیز.هکنیا 

تماما و ياعدا  دوخ  جورخ  مایق و  رد  دیز  زگره  دشاب و  یم  ماما  (ع) رقاب دمحم  ترضح  شراوگرزب  رـسپ  نیدباعلا  نیز  ترـضح 
یمومع ناونع  کـی  هک  يولع  لدـع  تموکح  فرطب  دـمحم  لآ  نم  اـضرلا  ناوـنع  تحت  ار  مدرم  هراوـمه  تسا و  هدرکن  يربـهر 
هدومرف حیرصت  نادب  (ع ) اضر ماما  (ع)و  قداص ترـضح  لیبق  زا  زین  راهطا  همئا  دوخ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  هدناوخارف  تسا 

دنا (4).

ص:239

دیفم ص خیش  لئاسو  قالفلا ص 71 و  تالاقملا و  انتوعد  یبلیلف  انتیحان  یف  ناک  نم  هتوعد و  بجیلف  هتیحان  یف  ناـک  نم  ( - 1 - 1
میدن ص 253 نبا  تسرهف  یناتسرش ج 1 و  لحنلا  للملا و  2 و 

هفرتغملا ص 20 قرفلا  ( - 2 - 2
یناتسرهش ج 1 ص 208 لحنلا  للملا و  ( - 3 - 3

" نامجرتم " .دوش هعجارم  نیتسار  مالسا  ای  عیشت  باتک  هب  - *( - 4
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: دومرف هک  میناوخ  یم  نینچ  (ع) قداص ترضح  زا  یتیاور  رد 

هدرکن توـعد  دوـخ  تساـیر  هب  ار  امـش  تقوـچیه  هک  هدوـب  وگتـسار  یملاـع  وا  اریز  تـسا  هدرک  جورخ  دـیز  هـک  دـیئوگن  زگره 
لمع امتح  ، دوب هداد  هدعو  هچنآ  هب  دش  یم  زوریپ  رگا  دوب و  دـمحم  لآ  ياضر  هب  توعد  زا  ترابع  هدرک  اعدا  وا  هچنآ  هکلب  ، تسا

: دومرف نینچ  ، یماما نایعیش  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدش  لقن  دیز  نب  ییحی  شرسپ  زا  نینچمه  درک (1). یم 

دوب و دمحم  لآ  ياضر  دناوخ  یمارف  نادب  ار  مدرم  وا  هچنآ  تسین  وا  نآ  زا  هک  دیامن  اعدا  ار  یقح  هک  تسنآ  زا  رتلقاع  دیز  مردپ 
(3) دوب (2) . هتفرگ  رظن  رد  ار  قداص  رفعج  شیومعرسپ 

صن زگره  تماما  درومرد  : دـنیوگ یم  نانآ.دراد  فالتخا  اه  يرـشعانثا  اب  نآ  ریـسفت  تماـما و  رب  صن  هلئـسم  رد  هیدـیز  نینچمه 
دنتـسه دقتعم  (ع) یلع تماما  هب  اهنآ  نیادوجواب.دنیامن  باختنا  ( هعماج ناگرزب  القع و  ) دقع لح و  لها  ارنآ  دـیاب  هکلب  ، تسا هدوبن 

هدوب رتدهاز  رتملاع و  باحصا  همه  زا  هک  دندقتعم  اهنآ  نیا  رب  هوالع.دنرادن  غارس  ادخ  لوسر  نامز  رد  ار  (ع) یلع زا  رتلـضاف  اریز 
درک (4). یمن  لاوئس  يدحا  زا  زگره  هداد و  یم  يوتف  یمالسا  لئاسم  رد  هشیمه  وا  دندیسرپ و  یم  ار  ناشتالاوئس  وا  زا  همه  و 

ص:240

لا نم  اضرلا  یلا  مکوعدا  لاـق  اـمنا  قحب  هل  سیل  اـم  یعدـی  نا  نم  لـقعا  یبا  نا  هلزتعملا ص 77  هرعاـشالا و  نیب  هعیـشلا  ( - 1 - 1
ارفعج همع  نبا  کلذب  ینع  دمحم و 

كردم نامه  ( - 2 - 2
" نامجرتم " .دشاب وا  رسپ  هکلب  دشابن  ییحی  دوخ  هدنیوگ  هکنیا  رگم  دوش  هتفگ  شردارب  رسپ  دیاب  اجنیا  - *( - 3

ظحاج ص 242 هلاسر  هس  ( - 3 - 4
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: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  (ع) یلع دهز  ، یلزتعم فورعم  دنمشناد  ظحاج 

دوخ سفن  نتشاد  هگن  ایند و  هب  نداد  اهب  كدنا  مک و  هب  ندش  عناق  اذغ و  سابل و  ینـشخ  رد  وا  اریز  هدوب  هباحـص  نیرتدهاز  یلع 
باحـصا و لضفا  ربمایپ  زا  دـعب  ار  وا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  هدوب  مدـقم  هکلب  کیرـش  ربمایپ  باحـصا  اب  اهـسوهو  يوه  زا 

دنا (1). هتسناد  مدقم  رمع  رکب و  وبا  زا  شیاوقت  ملع و  ، دهز رطاخب  ار  وا  هچنانچ.دنا  هتسناد  تفالخ  يارب  دارفا  نیرت  هتسیاش 

هک دنیوگ  یم  دنتسه و  دقتعم  زین  رمع  رکب و  وبا  تفالخ  هب  اما  دنراد  ناعذا  تفالخ  رب  (ع) یلع یگتـسیاش  هب  هکنیا  دوجو  اب  هیدیز 
یفرعم طیارـش  فاـصوا و  ناـیب  اـب  هکلب  مسا  اـب  هن  ار  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ربماـیپ  : دـنیوگ یم  زاـب  تسا (2)و  زیاـج  لوضغم  تماـما 

رد اهنآ  دنشاب (3) هدرک  باختنا  نیعم  روطب  ار  وا  هکنآ  هن  هدش  یفرعم  فاصوالا  طیارشلا و  عماج  صخـش  ناونع  هب  زین  یلع  ، هدرک
ترـضح صخـش  نـییعت  صن و  هـب  ار  (ع) یلع تفـالخ  هـک  دـنا  هـتفرگ  رارق  يرـشع  اـنثا  هعیــش  لـباقم  هـطقن  تـسرد  هدـیقع  نـیا 

دنناد (4). یم  (ص) دمحم

ص:241

سفنلا فلظ  ریقحلاب و  غیلبتلا  ورـسیلاب  اضرلا  لکاملا و  ": هنوشخ سبلملا و  " هنوشخ یف  مهکراش  هنال  مهدـهزا  یلع  ناک  و  ( - 1 - 1
اولاق اذل  رمع و  رکب و  یبا  نم  لضفا  هودـع  امک  هرماب  مهقحا  لوسرلا و  دـعب  سانلا  لضفا  هّودـعف  تاوهـشلا  هفلاخم  لوضفلا و  نع 

ظحاج ص 242 هلاسر  هس  ". ههقف هملع و  هدهزل و  دمحم  یبنلا  دعب  دعب  هناب 
یناتسرهش ج 1 ص 218 لحنلا  للملا و  ( - 2 - 2

نیدلا ص 32 یف  ریصبلا  ( - 3 - 3
هب ار  (ع) بلاطیبا نبا  یلع  رفن  رازه  اههد  ربارب  رد  مخریدـغ  نیمزرـس  رد  (ص) مرکا ربمایپ  هک  دـندقتعم  يرـشعانثا  نایعیـش  - *( - 4

جرارپ باـتک  رد  ار  ریدـغ  هب  طوبرم  ثیداـحا  ، تنـس لـها  ربتعم  باـتک  اهدـص  زا  ینیما  همـالع  موحرم.درک  بصن  دوخ  ینیـشناج 
رد هک  دنرادنپ  یم  یخرب.دوش  هعجارم  داهتجالا  صنلا و  ، ریدغلا ،و  تاقبع ياهباتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب.تسا  هدومرف  لقن  ریدـغلا 
اریز تسین  حیحص  روصت  نیا.تسا  هدش  هراشا  یگتسیاش  تیحالـص و  هلئـسم  هب  اهنت  هدشن و  يا  هراشا  صن  هلئـسم  هب  هغالبلا  جهن 

:- میناوخ یم  نینچ  هغالبلا  جهن  هبطخ 2  رد  الوا 
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زا دعب  هک  دوب  مزال  : دنیوگ یم  ، هتشاد فارتعا  یلع  یگتسیاش  تماما و  هب  ، فالتخا یمک  اب  ، يرـشعانثا يدیز و  هقرف  ودره  لاحرهب 
هب تما  نایم  رد  ار  ترتع  نآرق و  گرزب  تناما  ود  ادـخ  ربمایپ  یفرط  زا  ، تشاد یمنرب  تیب  لها  ناـماد  زا  تسد  تما  ، ادـخ لوسر 

تشاذگ (1). تعیدو 

قح اهنآ  زا  دـعب  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  قح  وا  زا  دـعب  (ع)و  یلع قح  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  تماـما  هک  دـندقتعم  ودره  نینچمه 
ییاه هقرف  ، دوش یم  قالطا  هیلیعامسا  يرـشعانثا و  يدیز  ياه  هقرف  هب  هعیـش  هملک  زورما  هجیتنرد  دشاب (2). یم  همطاف  دالوا  ملـسم 

،و اینازنات ، ناتـسناغفا هیکرت  ، نانبل ، نمی ، قارع ، دـنه ، ناتـسکاپ ، ناریا ياهروشک  رد  دـنا و  هدـش  هدـنکارپ  مالـسا  ناـهج  ياـنهپ  رد  هک 
دننک (3). یم  یگدنز  برغم  رد  زین  یتمسق  ادناگوا و 

ص:242

قودص ج 1 ص 17 خیش  نیدلا  لامکا  ( - 1 - 1
دیفم ص 2 خیش  لئاسر  ( - 2 - 2

.دوش هعجارم  هعیش  هدام  نیمالا  نسح  فیلأت  هعیشلا  هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  هب  هراب  نیارد  ( - 3 - 3
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يدیز هعیش  ياه  هقرف 

زا دعب  (ع) یلع تفالخ  تیولوا  : نوچمه دیاقع ، لوصا  رد  اهنآ  اریز  دنرادن  رگیدـمه  اب  یـساسا  فالتخا  نادـنچ  ، يدـیز ياه  هقرف 
هقرف نایم  لاحنیا  اب.دنراد  هدیقع  تدحو  ناملـسم  تما  نایم  رد  تلادع  رـشن  يولع و  تاداس  يربهر  هب  ملظ  اب  هزرابم  ، ادـخ لوسر 

زا يا  هدـع  هک  ارچ.دراد  دوجو  رظن  فـالتخا  هباحـص  تفـالخ  درومرد  صوصخب  یعرـش و  لـئاسم  هراـبرد  يدـیز  فلتخم  ياـه 
ار باطخلا  نب  رمع  تماما  اهنآ  زا  یـضعب  هکنانچمه  ؛ دنا هدیدرگ  نآ  رکنم  رگید  يا  هتـسد  هتفریذـپ و  ار  رکب  وبا  تفالخ  نایدـیز 

دنراد (1). لوبق  رکب  وبا  زا  دعب 

زا اهنآ  ، اهرظن فالتخا  نیا  دوجو  اب.دـنا  هدـیدرگ  يو  تفالخ  رکنم  اـهنآ  زا  يداـیز  هدـع  ناـمثع  تفـالخ  درومرد  تسا  نینچمه 
دنتسه (2). دقتعم  داهتجا  باب  هب  رگید  قرف  دننام  زین  هیدیز  اریز  دنا  هدرک  لح  ار  تافالتخا  دازآ  داهتجا  حرط  قیرط 

هتـسد راهچ  هب  ار  اهنآ  هعیـشلا  قرف  باتک  رد  یتخبون  الثم  ، دنا هدرک  میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  ار  يدیز  ياه  هقرف  نایدا  خـیرات  ياملع 
: دنک یم  میسقت 

یلباکلا دلاخ  یبا  دوراجلا و  یبا  باحصا  - فلا

یلجعلا دیعس  نب  نوراه  باحصا  ب-

یح نب  حلاص  نب  نسح  باحصا  هیرسب  ج-

هینیسح (3). د-

نیدلا ص 32 و یف  ریصبتلا  باتک  رد  ینیئارفسا  ءاوهالا ص 32 و  لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  باتک  رد  یطلم  دـننام  رگید  ناخروم  اما 
جورم باتک  رد  هک  تسا  يدوعسم  نایم  نیا  رد  اهنت.دنا  هدرک  میـسقت  هقرف  هس  هب  ار  اهنآ  لحن ج 1 ص 312  للم و  رد  یناتسرهش 

.دناد یم  هقرف  تشه  ار  اهنآ  بهذلا ج 3 ص 220 

هیدوراج -1

.تسا یعبات  یفوک  کی  هک  مجنلا (4) یبا  هب  بقلم  یمجعالا  دایز  دوراجلا  یبا  باحصا 

ص:243

يزیرقم ج 2 ص 351 ططخلا  ( - 1 - 1
هرهز ص 321 وبا  دمحم  فیلات  دیز  مامالا  ( - 2 - 2

یتخبون ص 77 هعیشلا  قرف  ( - 3 - 3
میدنلا ص 253 نبا  تسرهف  ( - 4 - 4
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تـسا هداد  بقل  بوجرـس  ار  يو  رقاـب  ترـضح  هدوـب و  روـک  یـصخش  دوراـجلا  یبا  هک  اریز  دـنمان  یم  زین  هیبوجرـس  ار  هقرف  نیا 
زا هدوب و  قداص  ترضح  باحصا  زا  وا  هک  تسا  هتفگ  یـسوط  خیـش  هدوب و  هیدیز  ياملع  نادنمـشناد و  زا  یکی  دوراجلا  یبا  .(1)

تسا (2). هدرک  لقن  تیاور  يو 

دیز هکینامز  اـما  ، هدرک یم  لـقن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هدوب و  قداـص  ترـضح  باحـصا  زا  دوراـجلا  وبا  هک  تسا  هتفگ  یـشاجن 
توعد رقاب  دـمحم  نب  رفعج  تیالو  هب  ار  مدرم  دـمآ و  ناـسارخ  هب  هفوک  زا  وا  تسویپ (3). دیز  هب  ،و  داد هدـیقع  رییغت  ، درک جورخ 

درک (4). یم 

باحـصا لضفا  (ع) یلع : دیوگ یم  وا.دیدرگ  يو  عابتا  زا  دـمآ و  قفاوم  دـیز  تایرظن  اب  شراکفا  ، درک تاقالم  دـیز  اب  هک  یماگنه 
ار يرگید  دزادرپ و  تفلاخم  هب  يو  اب  یسکره  تسا و  رت  هتـسیاش  ربمایپ  باحـصا  همه  زا  تفالخ  هب  تسا  (ص) ادخ لوسر  زا  دعب 

يو راعـش  درک و  یم  يراکمه  وا  اب  هفوک  رد  يو  جورخ  ماگنه  هدوب و  دقتعم  دـیز  تناما  هب  وا  تسا (5). رفاک  ، درادب مدقم  يورب 
تشاد (7)و هدـیقع  يدـهم  جورخ  هب  هک  دوب  یناسک  زا  دـیگنج  یم  هیما  ینب  اب  دـیز  هارمه  هک  دوراـجلا  وبا  درک (6). یم  غـیلبت  ار 
اب هک  مسا  اب  هن  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  لصفالب  تفالخ  ادخ  ربمایپ  هک  دـندقتعم  اهنآ.دـندش  ادـیپ  يدـیز  هیدوراج  هقرف  بیترت  نیدـب 

هباحص همه  زا  ار  یلع  هیدوراج  دوب (8). عمج  بلاطیبا  نبا  یلع  رد  اهنت  فاصوا  نیا  اهتنم  ، هتشاد نایب  وا  فاصوا  فیرعت  فصو و 
رفاک دنادب  رتالاب  ماقم  نیا  زا  ار  یلع  یـسکره  هک  دندقتعم  نینچمه.دنروآ  یمن  باسح  هب  وا  نأش  مه  ار  يدـحا  دـنناد و  یم  رترب 

صخـش يوجتـسج  هراـبرد  دوخ  هفیظو  زا  مدرم  دـندیزرو (9)و  رفک  هدـش و  هارمگ  (ع) یلع تعیب  كرت  اـب  یمالـسا  تما  تـسا و 
دنتفر (10). اطخ  هب  باختنا  نآ  رد  دندیزگرب و  ریبعت  ءوس  اب  ار  رکب  وبا  هدرک و  یهاتوک  ، تفالخ طیارشلا  عماج  هدش و  یفرعم 

ص:244

یشک ص 199 لاجر  ( - 1 - 1
خیش ص 98 تسرهف  ( - 2 - 2

یشاجن ص 129 لاجر  ( - 3 - 3
همامالا ص 130 لئالد  ( - 4 - 4

هنیزلا ص 245 ( - 5 - 5
نیبلاطلا ص 129 لتاقم  ( - 6 - 6

( - 7 - 7
یناتسرهش ج 1 ص 212 لحن  للم و  يرعشالا ص 67 و  ، نیمالسالا تالاقم  ( - 8 - 8

یمق ص 18 يرعشا  نسحلا  وبا  قرفلا  تالاقملا و  ( - 9 - 9
یناتسرهش ج 1 ص 213 لحن  للم و  ( - 10 - 10

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 292 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_8
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_9
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_244_10
http://www.ghaemiyeh.com


تعیب كرت  رکب و  یبا  باـختنا  تبـسانم  هـب  ار  ناناملـسم  هـک  دـندرک  يوردـنت  ناـنچنآ  ، دوـخ هدـیقع  رد  طارفا  لابندـب  هیدوراـج 
ود هب  بلاطیبا  نبا  یلع  زا  دـعب  تماما  هک  تسا  دـقتعم  هیدوراـج  دنتـسناد (2). نیرفن  قحتـسم  ار  اهنآ  دندرک (1)و  ریفکت  (ع) یلع

تـسترابع طیارـش  نیا.دـندوب  نآ  زئاـح  راوـگرزب  ود  نیا  هـک  یطیارـش  تـهجب  مـهنآ  دراد  صاـصتخا  نیـسح  نـسح و  شدـنزرف 
زاب دنـشاب (3).و  یم  طیارـش  نیا  دـقاف  (ع) یلع رگید  نادـنزرف  نیاربانب  و.یعامتجا  تسایـس  نید و  روما  رد  تریـصب  ، يوقت ، ملع : زا
یلع دننامه  ، دنک مایق  رگا  ، اهنآ زا  مادکره  تسا و  هتفای  لاقتنا  ترضح  نآ  نادنزرف  هب  نیـسح  تداهـش  زا  دعب  تماما  هک  دندقتعم 

مدرم (4). رگید  رب  هن  تسا  بجاو  دوخ  تیب  لها  رب  اهنت  يو  تماما  تسا و  هعاطالا  بجاو  ماما  ، بلاطیبا نبا 

هیحلاص هیرتب و  -2

دشاب و یم  فورعم  هلا  دـبع  یبا  هب  هک  دنتـسه (5) یفوک  فورعم  یبالقنا  ، ینادمه یح  نب  حلاص  نب  نسح  نارای  باحـصا و  اهنیا 
فراعملا هرئاد  رد  ناـم  تورتشا.دـنا  هدـیمان  هیرتب  ار  وا  ناوریپ  تهج  نیدـب  هدوب  روهـشم  رتبا  بقل  هب  دیعـس  نب  هریغم  هک  اـجنآ  زا 

زا ( رگید هروس  هحتاف و  ) هروس ود  نایم  رد  زامن  رد  هک  دندش  فورعم  هیربت  هب  تهج  نآ  زا  اهنیا  : دیوگ یم  نینچ  هیدیز  رد  یمالسا 
هب هیرتب  تبـسن  : دنیوگ یم  نینچ  اهنآ  نافلاخم  زا  یـضعب  رگید  فرط  زا.دنتفگ  یم  یفخم  ار  نآ  دنتـشاد و  ابا  هللا  مسب  نتفگ  دـنلب 

روضح نآ  رد  زین  دیهـش  دـیز  هک  رقاب  ماما  رـضحم  رد  يو  ناراـی  زا  یتعاـمج  يزور  هک  تسا  تهج  نآ  زا  یح  نب  حـلاص  ناراـی 
نیا رد  ؛ مینک یم  يرازیب  اهنآ  نانمشد  زا  میراد و  تسود  ار  یلع  مود و  لوا و  هفیلخ  ام  : دندرک ضرع  نینچ  رقاب  ترضح  هب  تشاد 

مد ار  ام  راک  دوخ  راک  اب  امش  تروص  نیا  رد  ؟ دینک یم  يرازیب  ربمایپ  رتخد  همطاف  زا  ایآ  : تفگ هدرک و  يور  اهنآ  هب  هیدیز  ماگنه 
نیرتور هنایم  هقرف  نیا.دندیمان  هیرتب  ار  هقرف  نیا  تهج  نیا  زا  دیدرک (6). هدیرب 
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هن ، دنا هدرک  باختنا  ار  توکس  فقوت و  نامثع  درومرد  نکیل  دنا و  هتفریذپ  ار  رمع  رکب و  یبا  تفالخ  هک  دنتسه  هیدیز  ياه  هقرف 
دنیاتس (1). یم  ار  يو  هن  دنک و  یم  شنزرس  ار  وا 

ار وا  هدش و  تیاور  نامثع  درومرد  ار  يرابخا  هک  یتقو  : دهد یم  حیـضوت  نینچ  نامثع  درومرد  ار  اهنآ  توکـس  ببـس  یناتـسرهش 
زا ار  وا  هدومن  تحـص  رب  لاد  شراک  دـشاب و  ناملـسم  دـیاب  وا  هک  مینک  یم  نامگ  ، دنرامـش یم  یتشهب  هناگهد  باحـصا  زا  یکی 

فیح زین  ناناملـسم و  رب  ناورم  ینب  هیما و  ینب  ندرکطلـسم  درومرد  ار  وا  ياـهراک  هک  یماـگنه  یلو  مینادب (2). یتشهب  باحـصا 
قفاوت هباحـص  ربمایپ و  تنـس  اب  اهراک  نیا  میوش  یم  دـقتعم  ، مینیب یم  ار  شیناسفن  لایما  سوهو و  يوه  تهج  رد  لاملا  تیب  لیمو 

رد هدرک و  باختنا  ار  موس  هار  ام  طـیرفت  طارفا و  هیرظن  ود  نیا  هجیتنرد  تسا و  رفاـک  صخـش  نیا  هک  مینک  یم  مکح  اذـل  ، درادـن
میا (3). هدرک  باختنا  ار  توکس  فقوت و  يو  قح 

يدنمشناد دهاز و  دباع و  یصخش  يو  دش (4). دلوتم  هفوک  رد  يرجه  لاس 100  رد  يدیز  هقرف  نیا  ربهر  ، یح نب  حلاص  نب  نسح 
تسا (6). هدوب  یسابع  يدهم  رصاعم  علطم (5)و 

ماگنه دیز  نب  یـسیع  هک  دیوگ  یم  تسا و  هدرمـش  رقاب  ترـضح  باحـصا  زا  ار  وا  (ص 113) دوخ لاجر  باتک  رد  یـسوط  خیش 
.تسا هدوب  ناهنپ  وا  شیپ  هرصب  رد  شندوب  يرارف 

یـسیع اریز  ، داـتفا دـیز  نب  یـسیع  نتفرگ  رکف  هب  ( هیکز سفن  ) هّللا دـبع  نب  میهاربا  تضهن  هب  نداد  ناـیاپ  زا  سپ  ، روصنم رفعج  وـبا 
یـسیع اریز  دـیدرگن  قفوم  زگره  یلو  تخادرپ  میهاربا  یـسیع و  بیقعت  هب  يدـهم  شرـسپ  ، روـصنم زا  سپ.دوـب  میهاربا  رادـمچرپ 

.تفگ تایح  دوردب  هک  نآ  ات  هدروآرد  میهاربا  حاکن  هب  ار  شرتخد  نسح  هدوب و  ناهنپ  حلاص  نب  نسح  شیپ  رد  نانچمه 
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راهظا دمآ و  يو  شیپ  یلئاس  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  تاقبط  رد  دعـس  نبا.دوب  ارقف  زوسلد  نابرهم و  يدرم  حـلاص  نب  نسح 
ملکتم هیقف و  يدرم  وا  ، شیراوگرزب تواخـس و  رب  هوـالع.داد  وا  هب  دروآرد  ار  دوخ  باروج  زین  نسح  ، تسا دـنمتجاح  هک  تشاد 

هقف رد  عماجلا  باتک  (س)و  همطاف لسن  زا  (ع) یلع دالوا  تماما  رد  دیحوتلا  باتک  : هلمج زا  هک  دشاب  یم  باتک  دـنچ  بحاص  دوب و 
دشاب (1). یم 

نارگمتس دضرب  مایق 

دوب (2). ناملاظ  نارگمتس و  دضرب  هناحلسم  مایق  هب  دقتعم  ، يدیز نایعیش  رگید  دننامه  نسح 

هبتاکم ثدـحم  زا 800  شیب  اـب  ثیدــح  مـلع  هراـبرد  : دــیوگ یم  مـیعن  وـبا.دوب  ناـگمه  داــمتعا  دروـم  گرزب و  يدنمــشناد  وا 
نایفس زا  رت  نیئاپ  ثیدح  هقف و  يوقت و  عرو و  رظن  زا  نسح  ، دنک یم  هفاضا  متفاین (3)و  حلاص  نب  نسح  زا  رتلضاف  ار  یسک  ، مدرک
مادقلا وبا  ،و  لیهک نب  هملس  ، هبیتع نب  مکح  ، هصفخ یبا  نب  ملاس  : هلمج زا  هیدیز و  تعامج  زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  دوبن (4). يروث 

دنتفریذپ (5). ار  يو  يوریپ  زین  نایعیش  رگید  هک  نانچمه  ، دندروآ وا  هب  يور  دادحلا  تباث 

هدیقع زا  دعب  اما  دوب  دـقتعم  رقاب  ترـضح  تماما  هب  ادـتبا  (، (ع رقاب ماما  باحـصا  زا  حایر  نب  رمع  : دـیوگ یم  دوخ  لاجر  رد  یـشک 
هعیـش و ناـماما  زا  حـلاص  نب  نسح.دـمآرد  وا  ناوریپ  کلـس  رد  تشگ و  حـلاص  نب  نسح  هیرتب  هقرف  يأر  مه  درک و  لودـع  دوخ 

لها هب  تبسن  دوخ  یتسود  رب  نینچمه  ، درک یم  شـسرپ  لئاسم  یـضعب  درومرد  شترـضح  زا  دوب و  (ع) قداص رفعج  ماما  رـصعمه 
.درک یم  دیکات  تمصع  تیب 

اوُعیِطَأ ّللا َو 
�

َه اوُعیِطَأ  هیآ  درومرد  شترـضح  زا  دـش و  دراو  قداص  ترـضح  رب  حـلاص  نب  نسح  يزور  : دـیوگ یم  بوشآرهـش  نبا 
یم اـملع  روظنم  هک  داد  خـساپ  ترـضح  ؟ تسا یناـسک  هچ  ( رمـالا ولوا   ) اـهنآ زا  دارم  هک  درک  لاوئـس  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُـسَّرلا َو 

هیآ ینعم  ءاملع  نیمه  زا  هکنیا  زج  میا  هدادن  ماجنا  يراک  ام  : تفگ نسح  ، دندمآ نوریب  قاطا  زا  هک  یتقو.دشاب 
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تیب لها  ناماما  ام  هک  دومرف  ترـضح  تسیک ؟ املع  زا  روظنم  هک  دندیـسرپ  هراـبود  قداـص  ترـضح  زا  مدرم  سپـس  ، ندیـسرپ ار 
میتسه (1).

حلاص نب  نسح  ناردارب 

یـسیع هک  یماگنه.دندوب  دقتعم  هیدیز  بهذم  هب  ودره  هک  هیربت  هقرف  زا  ، حلاص نب  حلاص  حـلاص و  نب  یلع  تشاد  ردارب  ود  ، نسح
تدـم رد  حـلاص  نب  نسح.دز  دوخ  یهقف  ءارآ  دـیاقع و  راشتنا  هب  تسد  تفای  تافو  هناـیفخم  یگدـنز  هاـم  شـش  زا  سپ  دـیز  نب 

تافو هاگدیعبت  رد  يرجه (2) لاس 167  رد  درب و  رـسب  هاگیفخم  رد  لاس  هب 7  کیدزن  دوخ  نآ  زا  دـعب  دوب و  وا  اب  یـسیع  يافتخا 
یهقف و دـیاقع  راـکفا و  رـشن  رد  شناوریپ  ، نسح تاـفو  زا  دـعب.دبای  تسد  وا  هب  تسناوتن  زگره  یـسابع  يدـهم  نیارباـنب  تفاـی و 

.دندرک يریگیپ  شالت  يو  یمالک 

هیریرج -3

هیربت هقرف  هب  یهقف  ءارآ  دـیاقع و  رد  یبر (3)و  ریرج  نب  نامیلـس  هب  دنتـسه  بوسنم  هورگ  نیا.دنمان  یم  زین  هینامیلـس  ار  هقرف  نیا 
تعیب دوب و  قح  هب  ماما  (ع) یلع ماما  هک  دنیوگ  یم  اهنیا.دنراد  رظن  فالتخا  هباحـص  ریفکت  درومرد  هیدوراج  هقرف  اب  یلو  دنکیدزن 

اهنآ رفک  قسف و  بجوم  هک  دوبن  نانچنآ  هابتشا  نیا  اما  ، دندش نآ  بکترم  یمالسا  تما  هک  دوب  یهابتـشا  اطخ و  رمع  رکب و  یبا  اب 
اب تسا و  ییاروش  رما  کی  تماما  هک  دـندقتعم  هیریرج  دنداتفا (4). اطخ  هب  لیوات  هار  زا  دـندرک و  لیوات  ار  تعیب  اهنآ  اریز  ، ددرگ

: دنهد یم  حیضوت  نینچ  ار  دوخ  هدیقع  نیا  اهنآ  دوش (5). یم  دقعنم  ، ناملسم ناکین  زا  رفن  ود  دادرارق 

زا يا  هدـع  رگا  تروص  نیا  رد  يرورـض ، تسا  يرما  دـتفا  یم  قاـفتا  یتما  رب  هک  قسف  داـسف و  زا  يریگولج  يارب  ندرک  تروشم 
مادـقا هعماج  داسف  قسف و  تما و  ماجـسنا  مدـع  زا  يریگولج  ینعی  مهم  رما  نیا  يارب  اهنآ  زا  رفن  ود  یتح  ای  تما  يالـضف  راـیخا و 

زا ات  تسا  مزال  یمالسا  تما  هعماج و  ياضعا  رگید  رب  ، دنتشاذگ هتسیاش  يدرف  هدهع  هب  ار  تماما  يربهر و  رما  دندرک و 
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هب باحـصا  همه  زا  (ع) یلع دنراد  هدیقع  هچرگ  ؛ دنناد یم  زیاج  ار  لوضفم  يربهر  تماما و  هیریرج  هقرف  نیاربانب.دـنیامن  تعاطا  وا 
ءاضما ار  يراک  نینچ  تما  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دراد يرترب  لاحرهرد  لضاف  صخـش  ،و  دوب رت  هتـسیاش  یلوا و  تفـالخ  تماـما و  رما 

ار وا  هدرک و  يربـت  وا  زا  هقرف  نیا  موس  هفیلخ  ناـمثع  دروـمرد  اـما  تشاد (1). دوـجو  نآ  رد  زین  همه  تحلـصم  سپ  دـندوب  هدرک 
دهع رد  هک  مالسا  فالخ  ياهراک  تهجب  ار  نامثع  تسناد و  یم  رترب  نامثع  زا  ار  (ع) یلع ، ریرج نبا  نامیلـس  دننک (2). یم  ریفکت 

درک (3). یم  ریفکت  ، دوب هداد  ماجنا  شتفالخ 

نیا.دندرک یم  ریفکت  ار  هیواعم  هشیاع و  ریبز  ، هحلط هک  نانچمه  ، دندرک یم  ریفکت  ار  ریرج  نب  نامیلس  زین  تنس  لها  تهج  نیا  زا 
زگره دـنک و  یمن  هابتـشا  هک  تسا  یموصعم  لداع و  ماما  (ع) یلع ماما  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  رفاک  ار  (ع) یلع نانمـشد  همه  هقرف 

تایاور قیرط  زا  هلئسم  نیا  دنا و  هداد  تداهش  وا  یکاپ  رب  ناناملسم  همه  تسا و  هدادن  یهاوگ  تلالض  یهارمگ و  هب  ار  وا  یـسک 
تسا (4). هدیسر  ام  تسد  هب  حیحص  رابخا  و 

نامیلس دـننک (5). یم  ریفکت  ، هدرک هئطخت  اهنآ  ناوریپ  رمع و  رکب و  وبا  ریفکت  رطاخب  ار  هیوراج  هورگ  هیرتب  دـننامه  هینامیلـس  هقرف 
هب دـنوادخ  : تفگ یم  وا.تسا  یـصاخ  هدـیقع  بحاص  ادـخ  هرابرد  هدوب و  هیقف  دنمـشناد و  یـصخش  ، هیریرج هورگ  ربهر  ریرج  نب 

تسوا (6). دوخ  تاذ  هب  مئاق  شملع  تساتکی و  وا  ، تساناد زیچ  همه 

نادـنچ مهاب  هعیـش  یمومع  يدابم  ساسا و  رد  دراد  هک  یفلتخم  قرف  اب  هیدـیز  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ، ثحاـبم نیا  عومجم  زا 
یئزج یفالتخا  مهاب  تماما  تعجر و  درومرد  یهاگ  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تفالخ  تیعورشم  درومرد  اهنت.دنتـشادن  یفالتخا 

.دراد رارق  یلع  نب  دیز  تماما  هب  داقتعا  اهنآ  سأر  رد  هک  دنکرتشم  مهاب  يدیز  هعیش  يداقتعا  لوصا  رد  یگمه  هچ  رگا  ، دنتشاد

ص:249
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يدیز رگید  ياه  هقرف 

: تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  مها  هک  دندش  بعشنم  زین  يرگید  کچوک  ياه  هقرف  هب  اهدعب  هیدیز 

دنک (1). یمن  يرازیب  رمع  رکب و  وبا  زا  هدوب و  تعجر  رکنم  هک  یفوک  یلع  نب  بوقعی  باحصا  : هیبوقعی - فلا

هعاطالا و بجاو  ، دنک توعد  (ص) دمحم لآ  قح  هب  ار  مدرم  هک  یسکره  دندقتعم  هک  یلجع  دعس  نب  نوراه  باحـصا  : هیلجع ب-
هکنیا ات  (ع) نیسح ماما  شرسپ  وا  زا  دعب  درک و  مایق  رما  نیاب  هک  هدوب  یسک  نیتسخن  دوخ  نامز  رد  (ع) یلع ترـضح.دشاب  یم  ماما 

دیهش (2). یلع  نب  دیز  وا  زا  دعب  دیسر و  لتق  هب 

ار نیمز  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  تسا و  هدنز  هدرمن و  مساق  نب  نسح  ماما  دندقتعم  هک  دنشاب  یم  هیدوراج  زا  يا  هبعش  : هینیـسح ج-
تسا (3). رظتنم  يدهم  نامه  وا  ، دنک رپ  داد  لدع و  زا 

دوب باحصا  همه  زا  رت  هتسیاش  رتلضاف و  وا  هدوب و  (ع) یلع هتسیاش  اهنت  تماما  دندقتعم  هک  دنتـسه  نام  نب  میعن  باحـصا  : هیمیعن د-
تشذـگ و لباق  دوب  ییاطخ  هکلب  دـشاب  یندوشخباـن  هک  دنتـشگن  بکترم  یئاـطخ  ناـنچنآ  رمع  رکب و  وبا  باـختنا  رد  تما  نکیل 

یم رفاک  ار  اهنآ  هتـسج و  يرود  (ع) یلع نانمـشد  نامثع و  زا  هقرف  نیا  ، دوب لضفا  كرت  زا  تراـبع  نآ  ریذـپ و  ناربج  ، دوب یـشزغل 
دنتسناد (4).

هک دندقتعم  دنشاب و  یم  تعجر  هب  لئاق  دنیوج و  یم  يرازیب  رمع  رکب و  وبا  زا  هک  دنـشاب  یم  ینزملا  حابـص  باحـصا  : هیحابـص ه-
.دوب مدرم  لضفا  (ع) یلع

دندوب (5). دقتعم  يو  تماما  هب  دندرک و  مایق  وا  هارمه  هفوک  رد  یلع  نب  دیز  جورخ  ماگنه  هورگ  نیا 

ص:250
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دنیوگ (1). یم  زین  هیوداه  ار  هقرف  نیا.دنشاب  یم  هیدعس  بحاص  میهاربا  نب  مساق  باحصا  : هیمساق و-

تماما و دوخ  داـهتجا  كرد و  قبط  يدنمـشناد  ره  ، هدوب زاـب  يدـیز  هقف  رد  داـهتجا  باـب  هک  اـجنآ  زا  ، هک مینیب  یم  بیترت  نیاـب  و 
.دروآرد رگید  يا  هقرف  زا  رس  يا  هقرفره  ات  هدیدرگ  ببس  رما  نیمه  تسا و  هدرک  ریسفت  یعون  ار  یمالسا  دیاقع 

ص:251
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مهن لصف 

هراشا

يدیز هعیش  تادقتعم  ارآ و  لوصا 

نیا هک  دـشاب  یم  یهقف  يداقتعا و  یمالک  هژیو  یئارآ  ياراد  هک  تسا  یمالـسا  مهم  بهاذـم  زا  یکی  ، يدـیز هعیـش  هک  میناد  یم 
.دزاس یم  ادج  یمالسا  قرف  رگید  زا  ار  هقرف 

فالتخا اهنآ  اب  زین  یعرف  یلصا و  لئاسم  زا  یضعب  رد  اما  دنتسه  هدیقع  مه  يرشعانثا  هعیش  اب  لوصا  زا  يرایسب  رد  هکنیا  اب  اهیدیز 
: هیدیز هقرف  دیاقع  لوصا  کنیا.دنراد 

تماما -1

یتاـفالتخا مهاـب  نآ  یگنوـگچ  رد  نیادوجواـب  دنتــسه  كرتـشم  تماــما  هلئــسم  رد  ، يرــشعانثا نایعیــش  اــب  اهیدــیز  هـکنیا  اــب 
چیه رد  یمالـسا  هضیرف  نیا  هک  تسین  زیاج  زگره  دیآ و  یم  رامـشب  یمالـسا  ضیارف  مها  زا  يدیز  نایعیـش  رظن  رد  ، تماما.دـنراد

دهاوخ یم  هک  یسک  ، نایدیز رظن  رد  اذل  دـشاب (1). زاین  یب  لصا  نیا  زا  هک  تسین  يا  هفیاط  موق و  چـیه  اریز  ددرگ ، لتخم  ینامز 
.دباییم ققحت  هار  ود  زا  نآ  دشاب و  یطیارش  ياراد  دیاب  دشاب  نیملسم  ماما 

.دشاب هدوب  تیب  لها  زا  یکی  ارصحنم  دیاب  نیملسم  ماما  ینعی  : نییعت - فلا

زا ای  نسح  ماما  دالوا  زا  هاوخ  ، ددرگ باختنا  تیب  لـها  ناـیم  زا  یطیارـشلا  عماـج  درف  هک  تسا  مزـال  ، لوا طرـش  ققحت  زا  سپ  ب-
یهلا ضیارف  تابجاو و  ماکحا و  همه  دنامب  لحنیال  ، یمالسا ضیارف  زا  هضیرف  نیا  رگا  نایدیز  هدیقع  هب.دشاب  نیسح  ماما  نادنزرف 

تسا (2). هتفر  ردهب 

ص:252

( - 1 - 1
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دقتعم لصا  نیاب  (ع) یلع نب  دیز  ترضح  هقرف  نیا  سـسؤم  و.دشاب  یم  یمالـسا  قرف  رگید  هب  تبـسن  هیدیز  زیامت  هجو  هدیقع  نیا 
.تسا

یم هـکنیا  زج  تـسا  كرتـشم  هیرـشعانثا  هعیـش  اـب  هدـیقع  نـیا  رد  تـسا و  دـقتعم  بلاـطیبا  نـب  یلع  ترــضح  تماـما  هـب  هیدـیز 
هدوـمرف تماـما  ياـعدا  (ع) یلع هک  یماـگنه  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  هدوـبن  ربماـیپ  صن  نـیقی و  هار  زا  (ع) یلع تماـما  : دـنیوگ
ترـضح نآ  تماما  سپ.تسا  هدوب  (ع) یلع يرترب  لیلد  اـهنیا  دوب (2).و  دوجوم  ترـضح  نآ  رد  شیاـهیگژیو  طیارـش و  همه  (1)

نییعت مساب  ربمایپ  ار  يو  هکنیا  هن  هدوب  دوجوم  ترـضح  نآ  رد  هک  یفاصوا  طیارـش و  ياضتقا  هب  مه  نآ  ، هدوب یمتح  هضیرف  کـی 
دشاب (3). هدرک 

صن ماسقا 

: دشاب یم  هنوگ  هس  ، تسا ندرک  تلالد  يزیچ  رب  ینعم  هک  صن  نییعت و 

هّللا لوسر  دمحم  هیآ  رد  (ص) دمحم مساب  صن  دننام  ، مساب صن  - فلا

هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هک  تسا  هدمآ  ریدغ  ثیدح  رد  هک  يا  هراشا  صن و  دننام  ، هراشا اب  صن  ب-

.تسا دوجوم  (ع) یلع درومرد  تفص  هب  هک  یصن  دننامه  ، تفص اب  صن  ج-

ققحت اهنآ  عامجا  هب  هدوب و  تیب  لها  رد  ارـصحنم  تماـما  تیب و  لـها  ترتع  زا  (ع) یلع سپ  ، ضعبب یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  ولوا  و 
.تسا هدرک  هتسیاش  تماما  ماقم  هب  ار  وا  هک  تسا  يرترب  نیا  هتشاد و  يرترب  هباحص  رگید  زا  (ع) یلع هجیتنرد  ، دبای یم 

ص:253

كرادم نامه  ( - 1 - 1
ظحاج ص 242 لئاسر  ثالث  ( - 2 - 2

گرب 88 هریصبلا  ریونت  هرینلا و  سمشلا  ( - 3 - 3

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 301 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_253_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_253_3
http://www.ghaemiyeh.com


هیواعم ریبز و  هحلط و  هدوب و  قح  هار  رد  (ع) یلع هک  دندقتعم  دننک و  یم  موکحم  یتخـسب  ار  (ع) یلع اب  گنج  هیدیز  تهج  نیا  زا 
بجاو مدرم  رگید  رب  دگنجب  (ع) یلع اب  یـسکره  دـنا و  هدـش  اطخ  بکترم  هدوب و  لطاب  یگمه  ، دـندیگنج یم  ترـضح  نآ  اب  هک 

دنزیخرب (1). گنجب  وا  اب  هک  تسا 

زا يدـحا  هدوب و  لسرم  یبن  ربمایپ  تفگ  خـساپ  رد  ؟ دوب ماما  (ع) یلع ایآ  هک  دندیـسرپ  دـیز  ترـضح  زا  هک  دـنک  یم  لقن  يریمح 
یگتـسیاش نیملـسم  تماما  هب  هک  تسا  هدوب  یـسک  اهنت  (ع) یلع تفگ  دوردـب  ار  یگدـنز  وا  هک  یماگنه  هدوبن و  يو  دـننام  مدرم 
هکنانچمه تسا  توبن  تلاسر و  عرف  تماما  هک  دندقتعم  هیدیز  دوب (2). مارح  لالح و  ياهراک  رد  ناناملسم  ربهر  ماما و  تشاد و 

ات دشاب  هتـشاد  صوصخم  یگژیو  عضوم  دیاب  زین  تماما  تهج  نیمهب  ، دشاب مدرم  هدـش  هتخانـش  صوصخم و  یتسیاب  توبن  عضوم 
نادـناخ هک  اجنآ  زا  : تسا نینچ  ، تلاسر نادـناخ  رد  تماما  راضحنا  يارب  اهنآ  لیلحت  ، نیا لابندـب.دوش  ماـمت  مدرم  رب  ادـخ  تجح 

ماقم هک  دنتسه  هتـسیاش  اذل  دنتـسه  تلیـضف  تلادع و  تفارـش و  ياهیگژیو  ياراد  دنـشاب و  یم  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  تلاسر 
دنشاب (3). زیاح  ار  تماما  يالاو 

رـس تشپ  رد  ار  نیدیع  هعمج و  زامن  تحـص  اذل  دنناد  یم  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  نآ  زا  اهنت  ار  تماما  هیدـیز  هک  اجنآ  زا 
ار تماما  هک  دنکرتشم  هدیقع  نیا  رد  يرشعانثا  هعیش  اب  يدیز  هعیـش  نیاربانب  دنناد (4). یم  تسردان  ، همطاف لسن  زا  یلع  دالوا  ریغ 

یم ودره  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لسن  رد  ارنآ  يدیز  هعیـش  هکنیا  زج  دـنناد  یم  همطاف  هیرذ  لسن و  زا  مشاه  ینب  نآ  زا  ارـصحنم 
.دنا هتخاس  رصحنم  (ع) نیسح ماما  دالوا  قح  رد  اهنت  ارنآ  يرشعانثا  هعیش  دنناد 

یباختنا ار  تماما  هک  دنتـسه  لوق  مه  هلزتعم  هقرف  اب  قیرط  نیمه  زا  دننک و  یم  راکنا  ، تماما باختنا  رد  ار  نییعت  صن و  هیدیز  اذل 
فورعم يوقت  لضف و  ، ملع اب  هک  دنناد  یم  داجس  ماما  قح  ار  ءادهشلا  دیس  زا  دعب  تماما  يرـشعانثا  نایعیـش  هک  یلاحرد  دنناد  یم 

هب بوصنم  ، یلقع لیالد  هب  انب  وا  یملع  ماقم  زا  رت  نیئاپ  يرگید  ناـسنا  ملعا  لـضفا و  صخـش  دوجو  اـب  هک  دـندقتعم  و.تسا  هدوب 
دوش (5). یمن  تماما 

ص:254

یتخبون ص 35 هعیشلا  قرف  ( - 1 - 1
نیعلا ص 178 روحلا  ( - 2 - 2

گرب 514 سایکالا  هدمع  ( - 3 - 3
هقرفملا ص 30 قرفلا  ( - 4 - 4

دیفم ص 254 خیش  داشرا  ( - 5 - 5

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_254_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_254_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_254_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12920/AKS BARNAMEH/#content_note_254_5
http://www.ghaemiyeh.com


لضف و تهجب  مهنآ  تسا  هتفای  لاقتنا  (ع ) یلع نب  دیز  هب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دعب  تماما  هیدـیز  هدـیقع  هب 
هتخاـس دوخ  ناـمز  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  هدرک و  قاـفآ  هرهـش  ار  يو  هک  ناـنچنآ  تسا  هدوب  عمج  راوـگرزب  نیا  رد  هک  یتـالامک 

.تسا هتشاد  يرفاو  ظح  نآرق  توالت  ملع و  زا  هدوب  دیز  ترضح  زراب  تفص  ود  هک  يوقت  دهز و  رب  هوالع.دوب 

لقن یتیاور  ، مرکا ربمایپ  زا  دیز  تماما  يارب  ، هتـشاذگ رتالاب  یمدق  یتح  هیدـیز  دـنا (1). هداد  بقل  نآرقلا  فیلح  ار  وا  هک  ناـنچنآ 
: هدومرف شترضح  هک  دننک  یم 

نـشور هداشگ و  ياه  هرهچ  اب  تمایق  زور  رد  شباحـصا  وا و  ، دنمان یم  دیز  ار  وا  هک  دـنک  یم  روهظ  يدرم  وت  لسن  زا  نیـسح  يا 
دنور (2). یم  هار  مدرم  ياه  هناش  يور 

هدـش رثأـتم  هتفرگ و  ماـهلا  اـطع  نب  لـصاو  هلزتـعم  ربـهر  زا  دوخ  دـیاقع  رد  دـیز  هک  دـنهد  یم  شرازگ  نینچ  ناـخروم  زا  یـضعب 
رد هورگ  ود  زا  یکی  امتح  تشاد و  هیواـعم  ریبز و  هحلط و  اـب  (ع) یلع نینمؤملا  ریما  هک  ییاـهگنج  درومرد  لـصاو  هک  اـجنآ  ، تسا

لصاو دیز و  اریز  دشاب  هتشادن  تحص  نادنچ  دیاش  هلئسم  نیا  نکیل  تسا و  هتـشاد  دیدرت  (ع) یلع تیناقح  رد  دنا (3)و  هدوب  اطخ 
رظن قافتا  مهاب  لئاسم  زا  يرایسب  رد  دندرک و  یم  مهافت  لدابتم  روطب  ار  دوخ  یمالک  یهقف و  يارآ  دنا و  هدوب  رصاعم  مهاب  ودره 

دیاقع ذخا  زا  ار  وا  (ع) رقاب ترضح  شردارب  اریز  تسا  هدوب  لصاو  ور  لابند  رایع  مامت  دیز  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا.دنتـشاد 
ار وا  تسناد و  یم  قح  ماما  ار  (ع) یلع ، دیز دوخ  نیارب  هوالع  ، دوب هتـشاد  رذحرب  دندرک  یم  داقتنا  نینمؤملا  ریما  هرابرد  هک  یناسک 
اب دوش  یم  هک  دوب  ناـنچ  شا  هدـیقع  تسج و  یمن  يربـت  ( رمع رکب و  وبا  ) نیخیـش زا  نکیل  تخانـش و  یم  قحم  دوخ  ياـهراک  رد 
زا دـیز  هک  اـجنآ  زا  تهج  نیا  زا  لضاف (4)) رب  لوضفم  تماـما  زاوج  ) درک تعیب  وا  زا  رت  نیئاـپ  صخـش  هب  لـضاف  صخـش  دوجو 

دنا (5). هتسناد  یمالسا  بهذم  نیمجنپ  ار  دیز  بهذم  تنس  لها  درک  یمن  يربت  نیخیش  هباحص و 
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يزیرقم ج 3 ص 437 ططخ  ( - 1 - 1
لحن للم.نیلجحم و  ارغ  همقلا  موب  سانلا  باقر  هباحـصا  وه و  یطختی  دـیز  هل  لاـقی  لـجر  کبلـص  نم  جرخی  نیـسح  اـی  ( - 2 - 2

یناتسرهش ج 1 ص 208
گرب 665 سایکالا  هدمع  ( - 3 - 3

یناتسرهش ج 1 ص 208 لحن  للم و  ( - 4 - 4
نودلخ ج 2 ص 172 نبا  ربعلا  ( - 5 - 5
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دیز ياه  هشیدنا 

ندروآ تسد  هب  نیملـسم و  نایم  رد  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  یمالـسا و  گرزب  حلاصم  رطاخب  یمالـسا  تما  هک  دوب  دقتعم  ، دیز
ملعا هباحـص و  لضفا  (ع) یلع دوب و  رت  نییاـپ  (ع) یلع زا  وا  هچرگ  دـندرک ، باـختنا  یمالـسا  تفـالخ  هب  ار  رکب  وبا  ، مدرم تیاـضر 

تسا (1). هدوب  باحصا 

يو هب  یعامتجا  يایاضق  ماکحا و  رد  دوش  یم  تسا و  زیاج  لضفا  لـضاف و  صخـش  دوجو  اـب  لوضفم  تماـما  هک  تسا  دـقتعم  وا 
درک (2). هعجارم 

هتـشاد هرظانم  رقاب  ترـضح  شردارب  اـب  ساـسا  نیمه  رب  تسناد و  یم  یـساسا  طرـش  ار  ندرک  ماـیق  جورخ و  وا  ، تماـما هلئـسم  رد 
وا هک  اریز  ، دوب دهاوخن  ماما  داجس  ترضح  ناشردپ  تروص  نآ  رد  ، دشاب مایق  جورخ و  تماما  طرش  رگا  : دیوگ یم  رقاب  ماما.تسا 

دشاب و دهاز  عاجش و  ملاع و  هک  یمطاف  دیـسره  هیدیز  هدیقع  رد  اذل  تسا (3). هدرک  لیامت  زاربا  نآ  هب  هن  تسا و  هدرک  یماـیق  هن 
رادمامز اب  تعیب  تسا (4). بجاو  ناملـسمره  رب  شتعاطا  هک  دـشاب  یم  هعاطلا  ضرتفم  ماما  ، دـیامن ماـیق  رگمتـس  تموکح  هیلع  رب 

نیا تلاصا  زا  یلع  نب  دیز  ترضح  زا  هک  یتقو  هطبار  نیا  رد  تسا (5) مالسا  نمشد  هیلع  داهج  ریشمش و  اب  مایق  شطرش  نیملسم 
زا دنیشنب و  تکاس  شا  هناخ  رد  هک  تسین  یسک  نآ  ماما  ام  بهذم  رد  : داد خساپ  ، دندیسرپ هیدیز  بهذم  رد  ( ریشمش اب  مایق   ) طرش

مورحم و مدرم  قوقح  زا  دیامن و  داهج  ادخ  هار  رد  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  تسا  یـسک  هکلب  دزرو  عانتما  نمـشد  اب  داهج 
نادـنزرف زا  یکی  رگا  هک  تسا  بجاو  تیب  لها  اـم  رب  : هک تسا  هدـش  لـقن  شترـضح  زا  زاـب  دـیامن (6). عافد  مالـسا  ماکحا  میرح 

هتفرگ و ار  وا  هار  هلابند  ، دسرب تداهـش  هب  داهج و  ادخ  هار  رد  دنک و  توعد  تنـس  باتک و  هب  لمع  هب  ار  مدرم  دننک و  مایق  همطاف 
هفیظو نیا  دنک و  توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم 

ص:256

یناتسرهش ج 1 ص 208 لحنلا  للملا و  ( - 1 - 1
یناتسرهش ص 208 ( - 2 - 2

نودلخ ص 350 نبا  همدقم  ( - 3 - 3
دیدحلا ج 3 ص 189 یبا  نبا  حرش  یناتسرهش ج 2 ص 207 و  لحن  للم و  ( - 4 - 4

دیفم ص 8 تالاقملا  لئاوا  ( - 5 - 5
یفاک ج 1 ص 357 لوصا  ( - 6 - 6
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(2) دبای (1) . همادا  تمایق  زور  ات  دیاب 

میتـسناوت رگا  هک  دـننک  یم  دـیکات  تسا و  بجاو  ندومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندیـشک و  ریـشمش  هیدـیز  هقرف  هدـیقع  هب 
رگا میا و  هدـش  لـئان  دوـخ  فدـهب  هک  میئاـمن  هماـقا  ار  قـح  لدـع و  تموـکح  مینک و  طـقاس  ریـشمش  اـب  ار  نارگمتـس  تموـکح 

هب مالـسا  نابیتشپ  ياهورین  رگا  هک  دراد  هدیقع  هیدیز  میا (3) هدرک  ادا  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو  تروص  نآ  رد  ، میتـسناوتن
رب دنک (4).و  نایغط  رگمتس  ناطلس  دضرب  دنک و  مایق  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  ماما  رب  ، دسرب ( رفن (313) ردب باحصا  تارفن  دادعت 

: دننک یم  لالدتسا  ریز  هیآ  هب  دوخ  هدیقع  نیا 

.دندرگرب ( یعامتجا لدع  ) ادخ رما  هب  هکنیا  ات  دیگنجب  رگمتس  هورگ  هقرف و  اب  ّللا 
�

.ِه ِْرمَأ  �یلِإ  َءیِفَت  ّتَح 
ی� یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتا�قَف 

زا هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  دشاب  تماما  طیارـش  زیاح  هناگادـج  هقطنم  ود  رد  ماما  ود  نامز  کی  رد  رگا  هک  دـندقتعم  هیدـیز 
ارم : تفگ یم  دیز  هک  دـنک  یم  لقن  یقهیب  فورعم  خروم  تهج  نیا  زا  تسا (5). رفاک  ، دزرو فلخت  هکره  دـنیامن و  تعاطا  اهنآ 
هب دوخ  اب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  تمایق  زور  رد  ، دگنجب لطاب  لاطبا  ادخ و  هار  رد  نم  اب  یـسکره  دیهد و  يرای  ناقـساف  اب  گنج  رد 

درب (6). میهاوخ  تشهب 

ار ریز  فاصوا  طیارش و  ، نودب بیع  یب  مادنا و  بسانت  ، یئابیز ، ياهیگژیو رب  هوالع  ماما  صخـش  هک  تسا  مزال  ، هیدیز هدیقع  هب  انب 
: دشاب اراد  زین 

.دشاب ارهز  ترضح  نادنزرف  زا  - فلا

.دشاب كاب  یب  عاجش و  ب-

.دشاب نامز  طیارش  مایق و  ترورض  هب  ملاع  ج-

.دشاب تنس  باتک و  هب  لماع  دهاز  دباع و  د-

.دشاب تسد  هداشگ  یخس و  ه-

.دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیاهن  رد  و-

.دشاب هدوب  اراد  ماما  دیاب  ، هیدیز هدیقع  رد  هک  تسا  یفاصوا  طیارش و  اهنیا 

ص:257

گرب 512 سایکالا  هدمع  ( - 1 - 1
موقی نا  ، یـضم دهـشتساف و  کلذ  یلع  دـهاج  لوسر و  هنـس  هّللا و  باتک  یلاوع  دـیانم  لجرلا  ماق  اذا  تیبلا  لها  انیلع  قح  - *( - 2
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نیتسار مالـسا  ای  عییـشت  باتک  هب.ایندلا  یـضفنت  نا  یلا  ، نامز لک  لها  یلع  لج  زع و  هّللا  هجح  هّللا  یعد  ام  یلاوع  دـی  هولت و  رخآ 
.دوش هعجارم 

نیمالسالا ص 451 تالاقم  ( - 2 - 3
یتخبون ص 35 هعیشلا  قرف  ( - 3 - 4

یناتسرهش ج 1 ص 207 لحن  للم و  ( - 4 - 5
همیقلا موی  هدیب  ذخا  یناف  ادحا  یعم  لتاقی  نم  هّللا  رف  هلاتقب  مکترما  نم  داهج  یلع  ینونیعا  نیقـسافلا و  لاتق  یلع  ینونیعا  ( - 5 - 6

گرب 549 نیلفاغلا  هیبنت.هنجلا  هتلخدا  یتح 
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ادخ هرابرد  هیدیز  هدیقع  -2

لدع و باحـصا  اعومجم  هک  هلزتعم  اهیرـشعانثا و  هدیقع  اب  ابیرقت  ، تاذ تافـص  لدع و  ، دـیحوت ، ادـخ هرابرد  يدـیز  هعیـش  هدـیقع 
ترضح تدحو  نیا  هیدیز  اما  ، تسا دحاو  دنوادخ  هک  دنراد  عامجا  یمالـسا  تما  همه  تسا (1) کیدزن  ، دنوش یم  هدیمان  دیحوت 

نآ زا  دوجو  اریز  ، تسا قلطم  تاذ  تدحو  روظنم  هکلب  تسا  يددع  تدحو  هن  ، تدـحو زا  دارم  : هک دـنک  یم  ریـسفت  نینچ  ار  قح 
یتسه نآ  اب  تکرـش  ياراـی  ار  يدـحا  هتفاـی و  ققحت  تیدـجا  تاذ  رد  هک  دـشاب  دـناوت  یمن  یکی  زا  شیب  ، تسا دوجو  هک  تهج 
هحتاف هروس  رد  َنیَِملا�ْعلا  ِّبَر  ِّلل 

�
ِه ُدْمَْحلَا  .هلمج  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  نینچ  یتافـص  یتاذ و  دـیحوت  نیا  رب  اهنآ  تسین (2). قلطم 

شیاتـس هتـسیاش  يدوجوم  وا  زجب  هک  تدابع  رد  دـیحوت  همزال  تساـتکی و  دـنوادخ  نآ  زا  ، اـهنت هک  دراد  یبوبر  دـیحوت  هب  هراـشا 
تسا (3). قح  ترضح  تیدحا  تخانش  تفرعم و  ، تسین

.دنمان یم  یبلط  يدارا  دیحوت  ار  ( شسدقا تاذ  زا  قلطم  روطب  ) وا زا  كرش  یفن  ادخ و  تاذ  تدابع  هب  توعد  سپ 

ّللَا
�

ُه ٌدَـحَأ ، ّللا 
�

ُه َوُه  ْلـُق  تسا : هدوـمرف  هراـشا  تاذ  دـیحوت  نیا  هب  صـالخا  هروـس  ، میرک نآرق  رد  دوـخ  دـنوادخ  : دـیوگ یم  هیدـیز 
وا هیبش  يزیچ  تسا و  یکی  ، تسا انیب  اونـش و  دنوادخ  هک  دنراد  هدیقع  اهنآ  ٌدَحَأ "  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  ُدَـمَّصلا ،

لوحت رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  هدرک و  ناکم  لقن  یئاج  هب  یئاج  زا  تسین  زیاـج  وا  رب  دراد و  زرم  دـح و  هن  تسا و  مسج  هن  ، تسین
دبای (4).

هک تسا  هّللا  تخانـش  تدابع  نیتسخن  هک  تسا  دـقتعم  هیدـیز.دنراد  قفاوت  زین  جراوخ  هئجرم و  ، هلزتعم ، اهیرـشعانثا هدـیقع  نیا  رد 
تسا (5). تاقولخم  هب  وا  هیبشت  كرش و  هنوگره  یفن  ، وا دیحوت  اساسا  يدض و  هن  دراد و  هیبش  هن  وا  ، تسا میحر  قزار و  يادخ 
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یناتسرهش ج 1 ص 54 لحن  للم و  ( - 1 - 1
گرب 539 مالکلا  ملع  یف  ساسالا  ( - 2 - 2

مولعلا ص 59 حابصم  ( - 3 - 3
نیتلزنملا ص 177 نیب  هلزتملا  ( - 4 - 4

( هقلخب هبشت  هنع و  تافصلا  یفن  دیحوتلا  مامت   ) طاسبلا ص 2 ( - 5 - 5
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دوش یم  ریبعت  ، لاعفا دیحوت  ، تافـص تاذ ، دیحوت  هب  یـسانشادخ  ملع  رد  هک  دراد  یحالطـصا  ینعم  کی  دیحوت  : دیوگ یم  هیدـیز 
.(1)

نینچ " همهتت نا ال  لدعلا  همهوتت و  نا ال  هانعم  دیحوتلا  " .تسا هدومرف  هک  دـیحوت  هرابرد  (ع) یلع ترـضح  هلمج  ریـسفت  رد  هیدـیز 
لوصحم قولخم و  ، دوش روصت  وا  هرابرد  هچره  اریز  ، دـنکن يروصت  وا  هراـبرد  ناـسنا  هکنیا  زا  تستراـبع  دـیحوت.دننک  یم  ریـسفت 

هب تسا  دحاو  ؛ یلثم هن  دراد و  یکیرـش  هن  هک  یی  یتاذ  تدحو  ، تسا دـحاو  دـنوادخ  : دـنیوگ یم  اهنآ  تسا (2). ناـسنا  دوخ  نهذ 
يا هدیقع  نامه  نیا  ؛و  دشاب هتـشاد  دوجو  ، يدبا یلزا و  میدق  دوجو  ود  هک  تسا  لاحم  تسین و  وا  کیرـش  يدـحا  ، یلعف تدـحو 
همه قلاخ  هکلب  ءزج ، هن  رـصنع و  هن  تسا و  رهوج  هن  ؛ ضرع هن  تسا  مسج  هن  دنوادخ  سپ.دنراد  قفاوت  نآ  رب  مه  هلزتعم  هک  تسا 

تسین (3). وا  هیبش  يدحا  تسا و  تادوجوم 

تدابع میسقت 

: تسا مسق  هس  رب  تدابع  هیدیز  هدیقع  رد 

( یسانشادخ ) هّللا هفرعم  - فلا

.دراد یماو  بضغ  هب  ار  وا  هچنآ  دزاس و  یم  یضار  ار  ادخ  هچنآ  تخانش  ب-

.تسا تدابع  لامک  نیا  ،و  يو بضغ  زا  بانتجا  ادخ و  تیاضر  زا  يوریپ  ج-

لدع -3

.تسا لدع  ، دنشاب یم  يأر ، مه  نآ  رد  يرشعانثا  هعیش  هلزتعم و  اب  هک  هیدیز  بهذم  یساسا  لوصا  زا  یکی 

: تسا هدش  میسقت  مسق  ود  هب  ، مالسا الوصا  هیدیز  هدیقع  رد 

یسک.دیآ یم  باسح  هب  عرف  ، وا زا  يربنامرف  تعاط و  لصا و  ادخ  تخانش  تفرعم و  ( يربنامرف ) تعاط )ب- تخانـش ) تفرعم - فلا
یم هدـناوخ  یعورف  دـنک  وگتفگ  ماکحا  تعیرـش و  تعاط و  هرابرد  هک  یـسک  یلوصا و  دـنک  ثحب  دـیحوت  تفرعم و  هراـبرد  هک 

زا هدوهیب  ثبع و  ياهراک  هدرکن و  ملظ  ار  يدحا  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  هیدیز  اذل  ، دوش

ص:259
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.دهد یم  ماجنا  همات  تمکح  يور  زا  ار  یناهج  ياهراک  هک  رداق  تسا  یمیکح  وا  ، دنز یمن  رس  وا 

.َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ، ِیْغَْبلا ِرَْکنُْملا َو  ِءاـ�شْحَْفلا َو  ِنَع  �یْهنَی  �یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءـا�تیِإ  ِناـ�سْحِْإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  ّللا 
�

َه َّنِإ  هیآ  هـب  اـهنآ 
همـشچرس ، دوخ ؛ تسا هدومرف  یهن  روج  ملظ و  زا  ، هدرک لدع  هب  رما  يددعتم  تایآ  رد  دوخ  دنوادخ  دندقتعم  دننک و  یم  لالدتـسا 

وا دشاب (1). یم  هزنم  كاپ و  یصقنره  زا  دنوادخ  تسا و  ناسنا  لمع  ناطیـش و  ياهراک  زا  نایـصع  ملظ و  تسا و  ناسحا  لدع و 
دازآ ار  دوـخ  ناگدـنب  ، دراد یمن  تسود  ار  داـسف  وا  ؛ دـهد یمن  رفیک  هدـشن  یهاـنگ  بکترم  هک  ار  یـسک  ،و  دـنک یمن  ملظ  زگره 

.دشاب یم  دوخ  ياهراک  لوئسم  یسکره  هدیرفآ و 

ماجنا حـیبق  راـک  دـناوت  یم  وا  دـنک ، یمن  نینچ  وا  زگره  اـما  دـنکن  تلادـع  هک  دـناوت  یم  ینعی  ، تسا راـتخم  لـعاف  دوخ  دـنوادخ 
دهد (2). یمن  ماجنا  زگره  اما  ، دهد

یمن هدید  زگره  دنوادخ  هک  دندقتعم  هلزتعم  هعیـش و  دننامه  هیدیز.دنتـسه  رظن  مه  اهنآ  اب  زین  هلزتعم  هیماما و  هعیـش  هدیقع  نیا  رد 
دراد (3). نآ  رب  تلالد  ، تسا هدش  دراو  يده  همئا  قیرط  زا  هک  حیحص  ثیداحا  نآرق و  لقع و  هک  ارچ  دوش 

هلزتعم هدیقع  نیا  رد  دناد و  یم  زیاج  مامت  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  لقع  هک  ار  هچنآ  ققحت  زا  تسا  ترابع  لدـع  ، یلک روطب 
دنتسه (4). نایدیز  يأر  مه  زین 

ادخ تافص  -4

یم هتفگ  هک  یتقو  تسوا  تاذ  ءزج  وا  تافـص  ینعی  دـندقتعم  نادـب  زین  هیماما  هعیـش  هک  تسا  ناـمه  ، ادـخ هراـبرد  هیدـیز  هدـیقع 
زا ریغ  تردـق  نیا  هکنیا  ینعی  ، دراد تردـق  هک  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  تسا و  رداـق  دوخ  تاذ  هب  وا  ینعی  تسا  رداـق  دـنوادخ  ، دوـش
رد ای  هدرک و  فیـصوت  نآرق  رد  اهنآ  هب  ار  دوخ  شدوخ  هک  یتافـص  ءامـسا و  اب  زجب  ار  ادخ  تسین  زیاج  نیاربانب  دشاب  یم  شملع 

مینک (5). دای  ، دوش یم  هدناوخ  ءامسا  نآ  اب  يده  همئا  نایم 

قولخم نآرق  زین  تسا و  هدیـسر  يدـه  همئا  زا  يدایز  رابخا  هراب  نیارد  تسا و  ثداـح  ( نآرق ) ادـخ مـالک  هک  دـنراد  هدـیقع  اـهنآ 
.تسا هدش  هدیرفآ  دعب  هدوبن و  ادتبا  هک  تسا  قح  ترضح 

ص:260
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دنشاب (1). یم  هدیقع  مه  نآ  اب  زین  هیماما  هلزتعم و  هک  تسا  يا  هدیقع  نیا  و 

دیعو هدعو و  -5

هب ندرکدیدهت  ینعی  دیعو  باوث و  هب  نداد  هدعو  ینعی  دعو.تسین  فلخت  لباق  هک  تسا  يدنوادخ  لاعفا  زا  یلعف  دـیعو  هدـعو و 
ّللا

�
َه َّنِإ   ) .درک دهاوخن  فلخت  هدرکن و  دعو  فالخ  زگره  ، دهد یم  هدعو  یعوضوم  درومرد  شتردـق  اب  دـنوادخ  هک  یتقو  باقع 

�يدَـتْها َُّمث  ًاِحلا�ص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبا�ت َو  ْنَِمل  ّفََغل 
�
ٌرا یِّنِإ  ٍءْیَـش و  َّلُک  ْتَعِـسَو  ِیتَمْحَر  َو  دـیوگ ، یم  هک  یتقو  ای  و  َدا�عیِْملا ) ُِفلُْخی  ـ�ال 

.درک دهاوخن  هدرکن و  فلخت  وا  هک  تسا  یحلاص  لمع  تمحر و  باوث و  هب  هدعو  مه 

هداد و هدعو  هک  ار  هچنآ  وا  دشخب و  یم  تشگزاب  هجوت و  اب  ار  هریبک  ناهانگ  نیبکترم  دنوادخ  هک  دندقتعم  هلزتعم  دننامه  هیدـیز 
.دنک یم  لمع  عطق  روطب  تسا  هدرک  دیعو  ای 

: تسا هظحالم  لباق  هک  تسا  هدش  روآدای  ار  هدش  هداد  هدعو  لئاسم  زا  هلئسم  هد  هیدیز 

اجنآ رد  هدوب و  منهج  لها  ، دورن ایند  زا  ناـمیا  اـب  نمؤم ، نیا  هاـگره  ، تسا هداد  هدـعو  باوث  هب  نینمؤم  زا  ار  هکره  ، دـنوادخ - فلا
.تخوس دهاوخ  یگشیمه 

.تسا یگشیمه  اجنآ  رد  ، هدوب منهج  لها  دورب  ایند  زا  قشع  لاح  رد  رگا  یتح  دشاب  هدرک  هدیعو  ، باذع هب  ناقساف  زا  ار  هکره  ب-

.دنتسین رفاک  نیقساف  ناراکانز و  ، ناراوخ بارش  دننام  یمالسا  تما  زا  هریبک  ناهانگ  نیبکترم  پ-

.دنرادروخرب يدنوادخ  تمحر  زا  تشهب  رد  اهنآ.دیسر  دهاوخ  نینمؤم  هب  اهنت  تمایق  زور  رد  ، ادخ ربمایپ  تعافش  ت-

مادقا هک  دراد  ترورـض  ، درک ادیپ  تردـق  اهنآ  غالبا  رب  هک  تقوره  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یفلکمره  رب  ث-
.دنک

.تسا بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نآ  زا  ، ربمایپ زا  دعب  تماما  ج-

.تسا نسح  ماما  ترضح  نآ  زا  تماما  (، (ع یلع ترضح  زا  دعب  چ-

.دسر یم  (ع) نیسح ترضح  شردارب  هب  وا  زا  دعب  ح-و 

دیامن توعد  قح  هب  ار  مدرم  هناحلسم و  دنک  مایق  نیـسح  نسح و  ماما  دالوا  زا  هک  یـسکرهب  راوگرزب  ود  نیا  زا  دعب  هرخالاب  خ-و 
.دوب دهاوخ  ماما  وا  ، دشاب تماما  تافص  عماج  و 

ص:261
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هریبک ناهانگ  نیبکترم  -6

هب اهنآ  هک  دنتـسه  یناهانگ  : هریبک ناهانگ  هریغـص  ناهانگ  هریبک و  ناـهانگ  : تسا مسق  ود  رب  ناـهانگ  هک  میناد  یم  : ناـهانگ ماـسقا 
هک دنتـسه  جراوخ  هقرف  اهنت  دروم  نیا  رد  ، دـنراد خـیبوت  اهنت  هک  دنتـسه  یناهانگ  هریغـص  ناـهانگ.تسا  هدـش  هداد  هدـعو  باذـع 

دنشاب (1). یم  هریبک  ناهانگ  همه  دندقتعم 

ا�م َِرئـا�بَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  هیآ  هدـیقع  نیا  رب  دنتـسه (2).و  ملـسم  هن  نمؤم و  هن  ینعی  دـنناد  یم  قساف  ار  هریبک  ناـهانگ  نیبکترم  هیدـیز 
زا دـنوادخ  ، دـیزرو بانتجا  ، تسا هدـیدرگ  یهن  هک  هریبک  ناـهانگ  زا  هتـسد  نآ  باـکترا  زا  رگا  ئِّیَـس :

ْمُِکتا� ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت 
يدبا منهج  شتآ  رد  هتفر و  ایند  زا  قساف  ، دورب ایند  زا  هریبک  هانگ  باکترا  لاح  رد  یـسک  رگا.درذـگ  یم  امـش  ياهیدـب  ناهانگ و 

فلاخم هیدـیز  اب  عوضوم  نیا  رد  تنـس  لها  تعامج  اما  دنـشاب (3) یم  هدیقع  مه  هیدـیز  اب  هلزتعم  ، دروم نیا  رد  ، تخوس دـهاوخ 
هرابرد دنـشاب (4). هدـش  هریبـک  هاـنگ  بکترم  هچرگ  ، تشهب رد  ناـنمؤم  دنتـسه و  منهج  شتآ  رد  راـفک  هـک  دـنیوگ  یم  دنتـسه و 

منهج باحـصا  رفاک و  (ع ) نینمؤملا ریما  ، یلع اب  ناشگنج  تلع  هب  نیطـساق  نیثکان و  هک  دندقتعم  هیدـیز  ، نیفـص لمج و  باحـصا 
شتآ رد  هدوب و  قساف  اهنآ  هک  دنراد  هدیقع  اهنت  هدوبن و  هیدیز  يأر  مه  هدیقع  نیا  رد  هلزتعم  یلو  دنـشاب  یم  بذعم  دبا  ات  هدوب و 

دوب (5). دنهاوخ 

نانمؤم و نایم  تسا  یهاگیاپ  هک  رجاف  قساف و  نایم  (. نیتلزتنملا نیب  هلزنم  ) دـنناد یم  هاگیاپ  ود  نایم  ار  رازگزامن  رئابک  لها  هیدـیز 
ثراوت و جاودزا و  ، تسین لوبق  ناشتداهش  دنراد و  یصاخ  عضو  یمالـسا  هعماج  رد  ، قساف ناناملـسم  زا  هورگ  نیا  اذل  نارفاک (6).

قفانم كرشم و  ، رفاک ریظن  ییاهمـسا  اب  ار  اهنآ  دوش  یمن  نکیل  دندرگرب و  ادخ  يوسب  هدرک و  هبوت  هکنآ  ات  ، تسا زیاج  اهنآ  هحیبذ 
دناوخارف (7).

ص:262
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لضاف رب  لوضفم  تماما  زاوج  -7

يرترب تلیضف و  هباحص  همه  رب  هک  تسا  یقح  ماما  نیتسخن  بلاطیبا  نب  یلع  ، یماما هچ  يدیز و  هچ  ، ناهج نایعیـش  همه  هدیقع  هب 
یمن نیرفن  نعل و  لباق  ار  اهنآ  هتفرن و  طارفا  هار  ، باحـصا تیلوت  رد  هیدیز  لاحنیا  اب  درادن  ار  يو  رب  مدقت  قح  یـسک  چیه  دراد و 

.دنهد یم  تیاضر  اهنآ  تفالخ  تحص  رب  دناد و 

وا.درمـش زیاج  ملعا  لضاف و  صخـش  رب  ار  لوضفم  تماما  درک و  راهظا  ار  هدیقع  نیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ، یلع نب  دـیز  ترـضح 
ءاضما ار  يو  تیالو  هدرک و  دـییات  ار  رکب  وبا  تفالخ  اما  دـناد  یم  تفـالخ  هتـسیاش  لـضاف و  يا  هباحـص  ار  یلع  ترـضح  هچرگ 

هک دندوب  دـقتعم  اهنآ  اریز  ؛ تسا هداد  بقل  هیـضفار  ار  اهنآ  دـیز  دـش و  دورطم  هفوک  نایعیـش  فرط  زا  تهج  نیا  زا  تسا و  هدومن 
قح بصاغ  ار  نیخیش  اذل  تسین و  يو  رب  مدقت  قح  ار  يدحا  تسا و  هدوبن  (ع) یلع زج  یـسک  وا  هتـشگ و  نیعم  ربمایپ  زا  دعب  ، ماما
نیا رد.تفر  دـهاوخن  نوریب  هفیاـط  نیا  زا  زگره  تـسا و  شیرق  نآ  زا  هـشیمه  تماـما  هـک  دـندقتعم  اـهنآ  دنا (1). هتـسناد  (ع) یلع
یلو ؛ دسرب لضافریغ  صخـش  هب  تماما  تسین  زیاج  ، ملعا لضاف و  صخـش  دوجو  اب  هک  دـنراد  قفاوت  هئجرم  هلزتعم و  ، هعیـش هدـیقع 
داسف هنتف و  شتآ  ندرک  شوماخ  تما و  تحلصم  رطاخب  لضافریغ  تماما  ، لضاف صخـش  دوجو  اب  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا  رب  هیدیز 

ریز هفیرش  هیآ  هب  هدیقع  نیا  رد  دنا و  هتسناد  زیاج  لضاف  صخـش  دوجو  اب  ار  لوضفم  صخـش  تماما  یترابع  هب  ای  تسا و  عنامالب 
: دنا هدروآ  دهاش  ، دوخ هدیقع  رب  ریز  هیآ  زا  و.دننک  یم  دانتسا 

دـننک و هدجـس  مدآ  رب  هکئالم  هک  متفگ  ْکلا :
�

َنیِِرفا َنِم  َنا�ک  َرَبْکَتْـسا َو  �یبَأ َو  َسِیْلبِإ  ّالِإ 
�

اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئ�الَْمِلل  ا�ْنُلق  ْذِإ  َو 
ندوب کلم  تهجب  مدآ  زا  هکئالم  هکنیا  اب  دـنیوگ  یم.دـیدرگ  نارفاک  زا  هدز و  زابرـس  هک  سیلبا  زجب  دـندروآ  ياجب  ارنآ  یگمه 
ندرک هدجـس  نامه  هک  عوضخ  نیرتدیدش  مهنآ  ، دـنیامن هدجـس  ار  مدآ  هک  هداد  روتـسد  ار  اهنآ  دـنوادخ  اما  ، دـندوب لضفا  رترب و 

تسا (2).

میـسقت هتـسد  راهچ  هب  ارنآ  هدرک و  لقن  ، صاخـشا لضف  يرترب و  رد  ار  يدیز  ياملع  لوق  ، هلزتعم لوا  زارط  ياملع  زا  یکی  ظحاج 
: دنک یم 

.دنشاب هتفریذپ  ار  مالسا  هشیدنا  مهف و  هار  زا  هک  ، صاخشا مدقت  - فلا

هدوب و تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  ، تسا دهاز  هک  یسک  اریز  ، ایند رد  دهز  ب-

ص:263
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.مینادب نیما  مدرم  سوفن  لاوما و  رب  ار  وا  هک  تسا  هتسیاش  اذل  تسا و  دنمقالع  ترخآ  ياهراک  هب  رتشیب 

.دشاب مالسا  فراعم  هب  انشآ  هیقف و  ج-

.نآ نانمشد  اب  دربن  نید و  ریسفت  ادخ و  هار  رد  هناحلسم  داهج  مایق و  د-

میرادب (1). مدقم  نارگید  رب  ار  وا  هک  تسامرب  میتفای  عمج  یصخش  رد  ار  تفص  راهچ  نیا  هاگره 

دـشاب یقالخا  لیاذر  هب  روهـشم  ای  دشاب و  نیئاپ  حطـس  رد  یملع  مهم  ياه  هتـشر  رگید  هقف و  رد  هک  یـسک  هک  دندقتعم  اه  يدیز 
دشابن (2). اهنآ  نیرتاناد  هچ  رگا  دشاب  دوخ  رصع  گرزب  نادنمشناد  فیدر  رد  دیاب  ماما.تسناد  ماما  ار  وا  ناوت  یمن 

ارهاظ.تسا رترب  رتهب و  لضاف  تماما  لاحرهب  یلو  تسا  زیاج  الاب  طیارـش  اـب  لـضاف  رب  لوضفم  تماـما  : دـیوگ یم  هیرتب  هیریرج و 
.دنناد یم  رتمهم  رتهب و  ار  لضاف  تماما  زیاج و  ار  لوضفم  تماما  هیدیز  ياه  هقرف  همه 

: تسا ریز  رارق  هب  هیدیز  یهقف  ءارآ  زا  یتمسق 

زامن رد  ریبکت   5- فلا

مینک (3). یمن  حسم  فخ  رب  همطاف  نادنزرف  ام  : دنا هدرک  تیاور  دیز  زا  هک  فخ  رب  ندرکن  حسم  ب-

رب ادخ  مان  هک  هچنآ  ِْهیَلَع (5) . ّللا 
�

ِه ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  ا�ّمِم  اُولُکَْأت  هفیرش �ال  هیآ  هب  دننکیم  لالدتـسا  باتک (4)و  لها  هحیبذ  ندروخن  ج-
مان رگا  دننک و  یمن  يراج  نابز  رب  تاناویح  حـبذ  ماگنه  هب  ار  ادـخ  مان  يراصن  دوهی و  : دـنیوگ یم  اهنآ.دـیروخن  هدـشن  هتفگ  نآ 

دراد (6). یسیع  زیزع و  مانب  يرسپ  هک  دنرب  یم  ار  یسک  مان  دنربب 

ّتَح
ی� ِتا�کِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  هیآ �ال  هب  دـننک  یم  لالدتـسا  هک  تسا  ینارـصن  يدوهی و  نانز  اب  جاودزا  میرحت  اهنآ  دـیاقع  رگید  زا  د-

دنروایب (7). نامیا  هک  یتقو  ات  دینکن  جاودزا  كرشم  نانز  اب  َّنِمُْؤی :

ص:264

ظحاج ص 241 لئاسر  ثالث  ( - 1 - 1
نیعلا ص 151 روحلا  ( - 2 - 2

دیز ص 82 دنسم  ( - 3 - 3
هیآ 121 ماعنا  هروس  ( - 4 - 4

گرب 88 ( یطخ ) نتلزنملا نب  هلزنملا  ( - 5 - 5
هیآ 221 هرقب  هروس  ( - 6 - 6

( - 7 - 7
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دننک (1). یمن  زیوجت  ار  تقوم  جاودزا  ه-

: دنیوگ یم  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نایعیش  نوچ  هیموی  ياهزامن  هماقا  ناذا و  رد  و-

دنناد (2). یم  دیز  بانج  میلاعت  زا  ار  اهنآ  دندقتعم و  اهنآ  هب  اه  يدیز  هک  تسا  هیدیز  یهقف  ، يارآ زا  یتمسق  اهنیا 

ص:265

( - 1 - 1
ریدغ رد  تماما  تفالخ و  هب  (ع) نانمؤم ریما  باصتنا  زورلاس  ، يرجه مارحلا 1402  هجحیذ  زور 18  هدنخرف  رد  همجرت  نیا  - *( - 2

" نامجرتم " .تفای نایاپ  (ص ،) مالسا یمارگ  ربمایپ  تسد  هب  مخ 
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همانمان

صاخشا

" فلا "

هس 23 -/ میهاربا

36/1- رتشا میهاربا 

ود 14 -/ مامالا میهاربا 

162/17- بلغا نب  میهاربا 

131/17- يدیبز رفعج  نب  میهاربا 

118/21- نسح نب  نسح  نب  میهاربا 

218/11- یناسارخ ملسم  نب  میهاربا 

177/3- رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا 

95/8- یموزخم ماشه  نب  میهاربا 

328/7- نسح میهاربا 

138/18- ءاضم میهاربا 

323/6- دیدحلا یبا  نبا 

325/20- ریثا نبا 

187/13- سطفالا نبا 

202/1- یمورلا نبا 

20/12- رجح نبا 

323/17- یکم یمثیه  رجح  نبا 
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133/18- ریضخ نبا 

323/22- نودلخ نبا 

64/9- هتسر نبا 

هدزناپ 18 -/ دایز نبا 

215/22- تاداس نبا 

67/9- بوشآرهش نبا 

315/29- یفرش حالص  نبا 

197/13- یبلاط یفوص  نبا 

ص:266
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111/5- یسوواط نبا 

169/1- ابطابط نبا 

324/19- یقطقط نبا 

324/2- هبردبع نبا 

هدزای / از - هبیتق نبا 

228/20- ناهام نبا 

132/17- محازم نبا 

56/2- مجلم نبا 

320/3- يرابخا حضاو  نبا 

هد 15 -/ هریبه نبا 

64/1- قحسا وبا 

327/14- ابطابط نب  رصان  لیعامسا  وبا 

166/12- يرتحبلا وبا 

201/7- نسحلا وبا 

316/17- اضر دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا 

326/23- يرعشا لیعامسا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

326/8- يدوعسم یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا  وبا 

316/14- يرمع نسحلا  وبا 

321/16- یطلم نمحرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا 

203/11- بیطخلا وبا 
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183/4- كوشلا وبا 

328/20- ناکلخ نب  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحا  نیدلا  سمش  ، سابعلا وبا 

230/14- هیهاتعلا وبا 

321/5- هیوکسم دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا 

71/5- ءادفلا وبا 

48/8- جرفلا وبا 

172/15- یناهفصا جرفلا  وبا 

320/14- میهاربا لضفلا  وبا 

ص:267
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یس 5 -/ یعفاش رکاسع  نب  نیسح  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  هیه  نسح  نب  یلع  مساقلا  وبا 

235/12- یضترم دمحم  مساقلا  وبا 

248/11- دادحلا تباث  مادقلا  وبا 

321/2- ینیارفسا دمحم  نب  رهاط  نب  روپاش  رفظملا  وبا 

هن 21 -/ رکب وبا 

118/21- نسح نب  رکب  وبا 

125/4- هریس نب  رکب  وبا 

235/8- بوقعی نب  رکب  وبا 

321/11- نسحلا نب  رفعج  وبا 

322/11- یسوط نسح  نب  رفعج  وبا 

326/16- بوشآرهش نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  دیشر  رفعج  وبا 

326/26- یمق يرعشا  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  رفعج  وبا 

320/13- يربط متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا 

326/2- يدادغب بیبح  نب  دمحم  رفعج  وبا 

316/2- هیوباب نب  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا 

318/23- ینلک بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا 

227/3- روصنم رفعج  وبا 

315/23- يزار نادمح  نب  دمحا  متاح  وبا 

93/3- نیسح وبا 

138/16- صربا دامح  وبا 
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هس 1 -/ هفینح وبا 

318/10- يرونید دواد  نب  دمحا  هفینح  وبا 

54/13- يرافغ رذ  وبا 

315/14- یقهیب یمشج  همارک  نب  نسح  دعس  وبا 

321/23- يریمح دیعس  نب  ناوشن  ، دیعس وبا 

تفه 9 -/ نایفس وبا 

154/12- بلاط وبا 

22/1- هّللا دبع  وبا 

ص:268
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327/28- يرایشهج سودبع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا 

319/2- يزار نیسح  نب  رمع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا 

326/19- يومح هّللا  دبع  نب  توقای  ، هّللا دبع  وبا 

110/2- هعمز نب  هّللا  دبع  نب  دیبع  وبا 

322/18- رحب نب  ظحاج  نامثع  وبا 

هس 15 -/ همرکع وبا 

319/4- هتسر نب  رمع  نب  دمحا  یلع  وبا 

318/4- یسربط نیسح  نب  لضف  یلع  وبا 

324/2- یسلدنا دمحم  نب  دمحا  ، رمع وبا 

322/14- یشک زیزعلا  دبع  نب  دمحم  ورمع  وبا 

33/9- هریمع وبا 

87/20- هورف وبا 

325/5- یسلدنا مزح  نب  یلع  نب  دمحم  وبا 

324/27- یتخبون یسوم  نب  نسح  دمحم  وبا 

325/2- یقارع یفنح  نسح  نب  هّللا  دبع  نب  نامثع  ، دمحم وبا 

85/4- فنخم وبا 

327/2- ییحی نب  طول  ، فنخم وبا 

کی 18 -/ ملسم وبا 

هدزیس 14 -/ لالخ ملسم  وبا 

52/10- يرعشا یسوم  وبا 
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322/28- يراخب نامیلس  نب  دواد  نب  هّللا  دبع  نب  لهس  رصن  وبا 

222/17- يربط رصن  وبا 

247/7- میعن وبا 

هس 11 -/ مشاه وبا 

36/4- هریره وبا 

243/12- دوراجلا یبا 

224/7- دمحم نب  دیز  نیسحلا  یبا 

170/5- ایارسلا یبا 

ص:269
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243/12- یلماکلا دلاخلا  یبا 

245/11- هّللا دبع  یبا 

138/11- هورف یبا 

138/11- ناورم یبا 

243/19- مجنلا یبا 

318/3- یسربط جاجحا 

149/13- دمحا

235/15- هّللا نیدلا  رصانلا  دمحا 

راهچ یس و  17 -/ نیما دمحا 

324/17- ینامی دمحا  نب  دمحا 

315/19- لاجرلا یبا  نب  حلاص  نب  دمحا 

316/8- يزار دمحم  نب  هّللا  دبع  نب  دمحا 

132/13- دابع دمحم  نب  هّللا  دبع  نب  دمحا 

322/17- یشاجن سابع  نب  یلع  نب  دمحا 

318/18- ینالقسع رجح  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا 

185/17- یسیع نب  دمحا 

214/21- یعازخ رصن  نب  دمحا 

314/15- يرذالب ییحی  نب  دمحا 

135/13- سیردا

220/15- نیکتوکذا
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71/6- یلبرا

221/6- متسر دبهپسا 

161/6- دمحم نب  قحسا 

190/8- یسوم نب  قحسا 

210/2- نادنج نب  دسا 

231/17- رفعج نب  دعسا 

22/9- ینیارفسا

232/17- ءامسا

ص:270
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39/14- لیعامسا

314/14- یلکوتملا یلع  نب  دمحا  نب  لیعامسا 

156/7- ابطابط نب  لیعامسا 

214/2- هشارف نب  لیعامسا 

34/16- دمحم نب  لیعامسا 

223/15- یناماس لیعامسا 

245/12- نام تورتشا 

132/11- عجشا

21/1- يرعشا

102/7- یناهفصا

77/8- جرفلا وبا  یناهفصا 

125/6- سطفا

-ز 242/1 نیدلا لامکا 

169/6- نیما

-ز*241/ همالع ینیما 

197/17- نسحلا نب  بویا 

76/1- هملس نب  بویا 

"ب"

204/9- نیدمرخ کباب 

209/4- ناعمصم نایبسداب 
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ود 22 -/ رقاب

79/12- مولعلا رقاب 

85/18- يراخب

141/16- يرکشی دیبل  نب  هدرب 

329/2- نراد دراهنرب 

230/17- ناملکورب

165/7- دمحم نب  ریشب 

ص:271
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205/19- نوراه نب  ریشب 

144/23- لاحر ریشب 

330/4- سنرف ریشب 

330/10- رینم یکبلعب 

20/17- يدادغب

167/8- هّللا دبع  نب  راکب 

221/17- فلد نب  زیزعلا  دبع  نب  رکب 

324/13- قالوب

315/14- یقهیب

"پ"

322/2- یناتسب سرطپ 

327/20- سورطپ

"ت"

324/12- هرهز نب  هزمح  نب  دمحم  نب  نیدلا  جات 

223/2- ناج روکیلات 

327/17- يزیرقم دمحم  نب  رداق  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت 

21/4- يدادغب یمیمت 

209/18- یچوت

314/5- رومیت

"ج"
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-ز*79/ يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج 

205/19- نوراه نب  رباج 

هد 14 -/ ظحاج

ود تسیب و  2 -/ هیدوراج

330/8- دراودا ، لیفنارج
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131/8- فرج

165/4- ناتسج

229/5- رفعج

200/14- بلاطیبا نب  رفعج 

100/7- هلظنح نب  رفعج 

142/21- نامیلس نب  رفعج 

244/6- رقاب دمحم  نب  رفعج 

160/4- یکمرب ییحی  نب  رفعج 

31/16- قداص رفعج 

هدزیس 12 -/ رایط رفعج 

320/10- یطویس نمحرلا  دبع  نب  نیدلا  لالج 

327/22- یکباتا يدرب  يزعت  نبا  نساحملا  وبا  نیدلا  لامج 

324/7- يدواد هبنع  نانهم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  لامج 

325/22- يراصنا روظنم  نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج 

29/18- ونمج

28/17- داوج

"ح"

321/20- یناهفصا هّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح 

ود تسیب و  5 -/ نسح یشبح 

54/15- يدع نب  رجح 
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101/1- شیرح

100/16- شیرح یبا  نبا  شیرح 

هد 15 -/ نسح

330/14- نسح میهاربا  نسح 

-ز 242/3 نیمالا نسح 

218/6- یقیقعلا نسح 

234/17- هفرعملا نسح 
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321/12- مولعلا رحب  نسح 

199/10- لیعامسا نب  نسح 

204/5- نسحلا نب  نسح 

200/3- باتنملا نب  نسح 

کی تسیب و  21 -/ دیز نب  نسح 

171/15- لهس نب  نسح 

149/4- حلاص نب  نسح 

243/14- یح نب  حلاص  نب  نسح 

250/10- مساق نب  نسح 

154/19- دمحم نب  نسح 

129/2- هیواعم نب  نسح 

178/9- لیده نب  نسح 

231/2- ماشه نب  نسح 

322/19- یبودنس نسح 

18/6- يرکسع نسح 

77/11- ینثم نسح 

314/20- شورطالا قحلا  رصان  نسح 

کی 8 -/ نیسح

215/19- یبکوک دمحا  نب  نیسح 

315/2- یشعرم دمحا  نب  نیسح 
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198/17- لیعامسا نب  نیسح 

139/14- الوب نب  نیسح 

187/7- سطفالا نسح  نب  نیسح 

171/7- لهس نب  نیسح 

کی 5 -/ یلع نب  نیسح 

153/17- نسح نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح 

194/19- حون نب  نیسح 

228/22- لاهن نب  نصح 

ص:274

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 333 

http://www.ghaemiyeh.com


86/3- تلص نب  مکح 

248/10- هبیتع نب  مکح 

183/7- دامح

227/18- يربرب دامح 

183/5- یشوغو دنک  دامح 

190/22- هیودمح

190/15- ناهام نب  یسیع  نب  یلع  نب  هیودمح 

203/12- یناهفصا هزمح 

171/16- دیمحلا دبع  نب  دیمح 

130/1- هبطحق نب  دیمح 

13/6- يریمح

190/17- یموزخم هلظنح 

95/2- بشوح

"خ"

142/16- همیزخ نب  مزاخ 

164/17- ناقاخ

77/17- دلاخ

157/3- يربرب دلاخ 

78/12- هّللا دبع  نب  دلاخ 

198/18- نارمع نب  دلاخ 
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183/19- دیز نب  دزی  نب  دلاخ 

48/13- هجیدخ

95/2- شارخ

95/6- بشوح نب  شارخ 

229/12- متفخ

209/5- دیشروخ

203/12- رهمداد نب  دیشروخ 

ص:275
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199/23- ریخ

319/6- یلکرز نیدلا  ریخ 

"د"

203/12- دیشروخ نب  رهمداد 

76/3- دواد

200/15- يرفعجلا مثیهلا  نب  دواد 

راهچ 10 -/ یلع نب  دواد 

187/2- یسوم نب  یسیع  نب  دواد 

90/7- نایک نب  دواد 

330/17- نسدلانور.م.تیاود

157/6- یعازخ رانید 

318/10- يرونید

"ر"

1/9- يزار

90/7- دشار

220/21- همثره نب  عفار 

104/2- هطیر

هدزاود 15 -/ هعیبر

129/11- مازر

205/14- متسر
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کی 13  / -پ لوسر

هس 7 -/ اضر

189/8- لیمج نب  اقر 

4/2- نسدلانور

221/9- ناوسهر

ص:276
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120/1- يرم نامثع  نب  حایر 

"ز"

/227/7- نعم نب  هدئاز 

229/5- دیبز

6/6- ریبز

29/4- نیعا نب  هرارز 

جنپ / از - بوک نیرز 

318/2- ینیوزق دومحم  نب  ایرکز 

هدزناپ 1 -/ يرشخمز

257/17- ارهز

50/22- يرهز

178/1- بیسم نب  ریهز 

ود 21  / -پ دیز

188/11- رانلا دیز 

ود 16  / -پ یلع نب  دیز 

99/22- یمیمت رمع  نب  دیز 

182/14- یسوم نب  دیز 

تسیب 2 -/ نیدباعلا نیز 

"س"

94/12- ملاس
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248/10- هصنح یبا  نب  ملاس 

ود 20 -/ داجس

140/3- نومیم نب  فیدس 

200/1- یئایضلا دعس 

5/9- هدابع نب  دعس 

42/3- یجرزخ هدابع  نب  دعس 

ص:277
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165/8- مثیخ نب  دیعس 

94/19- يریمح دیعس 

راهچ 10 -/ حانس

139/10- لصاو یبا  نب  نایفس 

138/14- بلهم نب  دیزی  نب  هیواعم  نب  نایفس 

248/9- يروث نایفس 

90/11- ساود ینب  یلوم  نایفس 

1/11- یسراف ناملس 

142/20- هبیتق نب  ملس 

84/5- لیهک نب  هملس 

156/6- نامیلس

157/8- رفعج یبا  نب  نامیلس 

162/11- یقر نب  ریرج  نب  نامیلس 

86/2- یقراب هقارس  نب  نامیلس 

58/9- یعازخ درص  نب  نامیلس 

204/9- رهاط نب  هّللا  دبع  نب  نامیلس 

131/9- کلملا دبع  نب  نامیلس 

تفه 7 -/ ریثک نب  نامیلس 

89/20- ناسیک نب  نامیلس 

323/2- یفوک سیق  نب  میلس 
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3/3- یفوک میلس 

هن 3  / -ز یثیللا راتخم  هریمس 

103/18- هروس

103/17- يدنک زیزع  نب  دمحم  نب  هروس 

-ز 212/8 فینح نب  لهس 

254/22- ءادهشلا دیس 

315/11- مقدش نب  نماضلا  دیسلا 

ص:278
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327/15- ناسرخ يدهم  دیس 

شش 7 -/ یناتسیس

181/5- قلیس

"ش"

178/6- یماش

214/6- لاکیم نب  هاش 

199/1- یهاش

145/14- لاقع نب  هیبش 

جنپ 16 -/ یتعیرش

162/16- ینامی خامش 

60/16- رمش

320/8- یبهذ زامیاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش 

318/7- یسدقم یعفاش  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش 

146/6- جاجح نب  هبعش 

318/15- يومح توقای  ، هّللا دبع  وبا  نیدلا  باهش 

316/28- يریون نمحرلا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش 

21/13- یناتسرهش

316/2- قودص خیش 

321/11- یسوط خیش 

هدزناپ / از - یمق سابع  خیش 
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هس 2 -/ هرهز وبا  دمحم  خیش 

318/12- دیفم خیش 

"ص"

شش 3  / -ز نیدلا رصان  ، ینامزلا بحاص 

149/15- جنزلا بحاص 

152/1- خف بحاص 

هدزناپ 18 -/ قداص

ص:279
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125/17- حلاص

245/16- یح نب  حلاص 

248/3- حلاص نب  حلاص 

250/19- ینزملا حابص 

324/22- دجنملا نیدلا  حالص 

327/24- يدغص کیبا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص 

"ط"

171/8- رهاط

171/6- نیسحلا نب  رهاط 

70/19- یسربط

هد 1 -/ يربط

6/6- هحلط

324/5- نیسح هط 

"ظ"

329/2- یشعرم نیدلا  ریهظ 

"ع"

159/9- هکتاع

319/8- نسحم دیس  یلماع 

6/14- هشیاع

146/6- ماوع نب  دابع 

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


راهچ 14 -/ سابع

157/19- رفعج یبا  نب  سابع 

86/11- ینزم دیعس  نب  سابع 

129/4- هّللا دیبع  نب  سابع 

158/1- دمحم نب  سابع 

ص:280
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139/9- روصنم نب  سابع 

330/6- راجن میلحلا  دبع 

321/7- دومحم میلحلا  دبع 

236/4- ینایرالآ نمحرلا  دبع 

330/12- يودب نمحرلا  دبع 

198/18- باطخلا نب  نمحرلا  دبع 

321/27- یلبروتنق هطبنس  نب  نمحرلا  دبع 

323/22- دمحم نب  نمحرلا  دبع 

327/7- يرضخ نودلخ  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع 

89/14- دمصلا دبع 

126/9- یجرزخ بلطملا  دبع  نب  زیزعلا  دبع 

179/16- یسوم نب  یسیع  نب  زیزعلا  دبع 

126/12- دمحم نب  زیزعلا  دبع 

232/16- ناورم نب  زیزعلا  دبع 

165/7- ینانک ییحی  نب  زیزعلا  دبع 

323/24- يرود زیزعلا  دبع 

یس 6 -/ يدنفا رداقلا  دبع 

324/24- يدادغب دمحم  نب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع 

هد 18 -/ هّللا دبع 

135/10- رتشا هّللا  دبع 
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156/6- شطفا هّللا  دبع 

160/1- نیسحلا نب  هّللا  دبع 

126/11- نمحرلا دبع  نب  رفعج  نب  هّللا  دبع 

110/1- نسح نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

هس 8 -/ ینثم نسح  نب  هّللا  دبع 

135/7- عیبر نب  هّللا  دبع 

227/3- یثراح عیبر  نب  هّللا  دبع 

62/2- ریبز نب  هّللا  دبع 
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24/9- ابس هّللا  دبع 

208/2- دیعس نب  هّللا  دبع 

181/4- یشوحلا دیعس  نب  هّللا  دبع 

227/12- یعبر نامیلس  نب  هّللا  دبع 

111/4- یسوواط نب  هّللا  دبع 

186/4- رهاط نب  هّللا  دبع 

52/13- رماع نب  هّللا  دبع 

132/17- هّللا دیبع  نب  هّللا  دبع 

93/10- یلع نب  هّللا  دبع 

157/13- مساق نب  هّللا  دبع 

102/22- يرکب سیق  نب  هّللا  دبع 

119/6- رتشا دمحم  نب  هّللا  دبع 

197/20- یسخرس دمحم  نب  هّللا  دبع 

198/8- دومحم نب  هّللا  دبع 

125/5- بعصم نب  هّللا  دبع 

هدزیس 12 -/ هیواعم نب  هّللا  دبع 

217/19- يرجس هّللا  دبع 

123/10- ضحم هّللا  دبع 

92/15- بلطملا دبع 

325/25- یبلاعث لیعامسا  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع 
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236/4- لامج ، رصانلا دبع 

320/25- یعساولا ینامیلا  ییحی  نب  عساولا  دبع 

165/7- همقلع نب  هبردبع 

180/14- سودبع

60/2- عیطم نب  هّللا  دیبع 

42/8- حارج هدیبع 

6/4- نامثع

126/10- رمع نب  هّللا  دبع  نب  نامثع 
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126/9- ریبز نب  بلاط  نب  دمحم  نب  نامثع 

328/9- سیسرت ناندع 

325/20- يرزج میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  زع 

323/6- ینیادم هّللا  هبه  نب  هّللا  دبع  ، دماح وبا  نیدلا  زع 

تفه 11 -/ يزع

264/19- زیزع

55/2- لیقع

190/11- بلاطیبا نب  لیقع 

100/17- لقعم نب  لیقع 

190/17- یلیقع

شش 21 -/ یلع

118/21- ریخلا یلع 

28/17- يداهلا یقنلا  یلع 

171/14- دیعس یبا  نب  یلع 

19/2- بلاطیبا نب  یلع 

68/1- نیسحلا نب  یلع 

326/6- یعاس نب  بجنا  نب  یلع 

208/12- سوا نب  یلع 

165/20- یمازخ جاجح  نب  یلع 

322/26- مقدش نب  نیسح  نب  یلع 
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159/17- سالق قباس  نب  یلع 

222/22- باخرس نب  یلع 

149/4- حلاص نب  یلع 

175/5- هّللا دبع  نب  یلع 

233/1- یطمرق لضف  نب  یلع 

149/13- دیز نب  یسیع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع 

149/15- میحرلا دبع  دمحم  نب  یلع 

191/2- اضرلا یسوم  نب  یلع 
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326/4- دیوملا کلملا  لیعامسا  نب  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع 

319/28- یقشمد ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا  نیدلا  دامع 

1/11- رسای نب  رامع 

10/1- رمع

228/7- میهاربا نب  رمع 

42/13- باطخلا نب  رمع 

197/5- یجحرلا حرفملا  نب  رمع 

196/19- رفعج نب  رمع 

248/13- حایر نب  رمع 

154/19- مالس نب  رمع 

55/5- زیزعلا دبع  نب  رمع 

60/10- دعس رمع 

124/14- صفح نب  ورمع 

102/21- يرسق هازر  نب  رمع 

139/16- دادش نب  ورمع 

226/15- دیمحلا دبع  نب  ورمع 

221/15- ثیل نب  ورمع 

103/18- هزنغ

91/14- یسیع

228/19- يدولج دیز  نب  یسیع 
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129/20- یسوم نب  یسیع 

"غ"

159/17- یفریص ریفاذغ 

318/23- ربکا یلع  ، يرافغ

"ف"

هدجه 5 -/ همطاف

330/14- نتولف ناف 
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21/11- يزار رخف 

132/11- هرازف

60/3- قدزرف

128/6- نوعرف

/170/11- نیتسایرلاوذ لهس  نب  لضف 

177/9- یسوم نب  یسیع  نب  سابع  نب  لضف 

165/11- ییحی نب  لضف 

198/18- سلف

/192 از - یناتسبلا داوف 

204/6- رایهوف

/192 از - یناتسب مازفا  داوئف 

"ق"

204/6- نوراق

207/24- رایدنفسا نب  نوراق 

212/9- رایرهش نب  نوراق 

186/8- مساق

185/11- یسرلا مساق 

177/3- میهاربا نب  مساق 

314/7- یسرلا میهاربا  نب  مساق 

230/3- ابطابط میهاربا  نب  مساق 

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


228/9- لیعامسا نب  مساق 

101/6- شیرق

121/10- هریبه نبا  رصق 

315/5- یفنص نیدلا  یلع  نب  نیدلا  بطق 

2/6- یمق

99/12- سیق
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"ك"

330/6- ناملکورب لراک 

31/20- مظاک

132/5- نیصح نب  ریثک 

96/1- بلطم نب  ریثک 

35/10- ریرض بنرک 

141/16- رکسک

199/11- نیکتل کلک 

12/13- ینیلک

94/15- يدسا تیمک 

330/4- داوع سیکروک 

237/2- یناسیک

330/4- جنرتسل یک 

"ل"

101/14- ثیل

326/19- کیزیل

"م"

58/12- هیرام

شش 16 -/ رایزام

123/17- کلام
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123/16- سنا نب  کلام 

169/6- نومام

170/9- دیشرلا نومام 

156/12- یکرت كرابم 

196/15- لکوتم

165/19- ملسم نب  هبیتق  نب  جاجح  نب  ینثم 
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95/11- یلحم

ود 17  / -پ دمحم

319/15- هرهز وبا  دمحم 

31/9- رقاب دمحم 

319/24- یسلجم یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 

324/24- يدادغب دمحم 

هد 16 -/ میهاربا نب  دمحم 

172/17- ابطابط نب  میهاربا  نب  دمحم 

169/15- يدیز میهاربا  نب  دمحم 

209/14- سابعلا یبا  نب  دمحم 

208/19- دیشخا نب  دمحم 

165/6- یعفاش سیردا  نب  دمحم 

325/15- میدن نب  قاحسا  نب  دمحم  نب  قاحسا  نب  دمحم 

230/5- مساقلا نب  دمحم 

205/10- یخلب سوا  نب  دمحم 

227/15- کمرب نب  دمحم 

322/6- يربط ریرج  نب  دمحم 

175/5- رفعج نب  دمحم 

139/13- نیصح نب  دمحم 

209/1- هزمح نب  دمحم 
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119/19- يرسق هّللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم 

229/1- دایز نب  دمحم 

220/2- دیز نب  دمحم 

323/19- يدقاو بتاک  دعس  نب  دمحم 

158/4- نامیلس نب  دمحم 

187/12- دواد نب  نامیلس  نب  دمحم 

هدزناش 1 -/ ملسا نب  میحرلا  دبع  نب  دمحم 

209/12- زیزعلا دبع  نب  دمحم 
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208/2- میرکلا دبع  نب  دمحم 

327/11- یناتسرهش دمحا  میرکلا  دبع  نب  دمحم 

200/11- هّللا دبع  نب  دمحم 

213/10- رهاط نب  یلع  نب  دمحم 

324/19- ابطابط نب  یلع  نب  دمحم 

هن 19 -/ سابع نب  یلع  نب  دمحم 

هس 10 -/ سابع نب  هّللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم 

76/3- رمع نب  دمحم 

193/1- مساق نب  دمحم 

175/5- دیز نب  دمحم  نب  دمحم 

318/12- نامعن نب  دمحم  نب  دمحم 

214/5- لاکیم نب  دمحم 

222/22- ناوسهو نب  دمحم 

221/11 نوراه نب  دمحم 

322/24- ینیلک بوقعی  نب  دمحم 

28/16- داوجلا یقت  دمحم 

هدزون 14 -/ یقیقح هدنبات  رفعج  دمحم 

323/13- هنیغم داوج  دمحم 

318/20- ءاطغلا فشاک  لآ  نسح  دمحم 

319/19- هّللا دیمح  دمحم 
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هس 11 -/ هفینح دمحم 

119/3- جابید دمحم 

253/10- هّللا لوسر  دمحم 

323/26- رفظملا اضر  دمحم 

330/14- میهاربا یکز  دمحم 

322/12- مولعلا رحب  لآ  قداص  دمحم 

323/9- ردص قداص  دمحم 

194/1- یفوص دمحم 
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324/25- دیمحلا دبع  نیدلا  یحم  دمحم 

320/10- هّللا دبع  نیدلا  یحم  دمحم 

7/20- هیکز سفن  دمحم 

315/20- سیو نیدلا  یحم 

33/8- راتخم

کی 8  / -پ یفقث راتخم 

131/8- ینئادم

223/7- یضترم

-ز*24/ يرکسع یضترم 

113/17- ناورم

166/18- هضفح یبا  نبا  ناورم 

هس 22 -/ دمحم نب  ناورم 

215/3- محازم

214/20- ناقاخ نب  محازم 

95/2- دیزم

167/11- رورسم

هدزیس 7 -/ يدوعسم

58/16- ملسم

103/9- زوحا نب  ملسم 

154/19- بدنج نب  ملسم 
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هدزناپ 17 -/ لیقع نب  ملسم 

198/12- بیسم

شش 2  / -ز داوج دمحم  ، روکشم

-ز 29/11 یفطصم

321/9- ملاس یفطصم 

62/3- بعصم

227/14- ریبز نب  تباث  نب  بعصم 

125/5- ریبز نب  هّللا  دبع  نب  بعصم 

هدزاود 15 -/ رضم
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319/26- یسدقم رهاط  نب  رهطم 

226/13- لبج نیذاعم 

-ز 161/6 هبیتق نبا  فراعم 

227/5- رفاعم

هن 21 -/ هیواعم

تفه 23 -/ يراصنا قاحسا  نب  هیواعم 

215/6[ زتعملا ] زتعم

18/7- مصتعم

221/14- دضتعم

227/4- ینابیش هدئاز  نب  نعم 

22/3- هریغم

245/11- دیعس نب  هریغم 

21/21- یلجع دیعس  نب  هریغم 

138/19- عزف نب  هریغم 

217/7- حلفم

103/5- دایز نب  سلفم 

1/11- دوسا نب  دادقم 

2/9- یسدقم

20/12- يزیرقم

233/15 [- هللااب یفتکملا  ] هللااب یفتکم 
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26/12- یطلم

125/4- دمحم نب  رذنم 

شش 10 -/ روصنم

181/8- يدهملا نب  روصنم 

227/10- روصنم نب  دیزی  نب  روصنم  نب  دیزی  نب  روصنم 

هد 15 -/ یقیناود روصنم 

58/12- يدبع ذقنم 

22/14- یسوم
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217/8- اغب نب  یسوم 

31/18- رفعج نب  یسوم 

129/11- هّللا دبع  نب  یسوم 

181/13- یکمرب دلاخ  نب  ییحی  نب  یسوم 

/10 از - لامک يوسوم 

221/14 [- قفوملا ] قفوم

217/10 [- يدتهملا ] يدتهم

315/25- يداه نب  يدهم 

هدجه 15 -/ روپ يدهم 

150/5- یسابع يدهم 

65/11- يدزا هرفص  یبا  نب  بلهم 

-ز 238/8 نیسح دماح  ریم 

هن 8 -/ هرسیم

هس 15 -/ لابنلا هرسیم 

"ن"

205/3- شورطالا رصان 

330/10- سراف نیما  هیبن 

244/4- یشاجن

یس 27 -/ ینمی نیسحلا  یبا  نب  هرامع  نیدلا  مجن 

84/8- یسیع همیزخ  نب  رصن 
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100/11- رایس نب  رصن 

171/3- یئاط بیبش  نب  رصن 

328/5- محازم نب  رصن 

59/1- يراصنا ریشب  نب  نامعن 

123/20- هفینح وبا  تباث  نب  نامعن 

250/13- نام نب  میعن 

143/4- يدسا هرم  نب  هلیمن 
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13/4- یتخبون

17/17- حون

194/22- هلیج نب  نایح  نب  حون 

316/11- يدمص سنوی  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلا  رون 

/114 از - سکلین

"و"

214/9- نجاو

هس 1 -/ اطع نب  لصاو 

161/4- روصنم نب  حضاو 

17/12- يدقاو

197/1- فیصو

6/20- نزواهلو

91/5- دیلو

58/6- هبقع نب  دیلو 

91/4- دیزی نب  دیلو 

326/23- ندابسیو

209/5- نکیو

 " "ه

28/18- يداه

314/4- ریزولا نب  لضفملا  میهاربا  [ يداهلا ] يداه
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کی تسیب و  22 -/ نیسح نب  يداه 

158/16- یسابع يداه 

31/5- نوراه

160/3- دیشرلا نوراه 

183/10- دلاخ یبا  نب  نوراه 

141/15- یلجع دعس  نب  نوراه 
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/52/8- صاقو یبا  نب  هبتع  نب  مشاه 

323/11- نیسح فورعم  مشاه 

128/11- ناماه

هدزناپ 18 -/ یناه

59/8- هورع نب  یناه 

171/14- همثره

170/6- نیعا نب  همثره 

هد 3 -/ هرف زمره 

132/11- لیزه

215/5- یلجع فلد  یبا  نب  ماشه 

ود 18  / -پ کلملا دبع  نب  ماشه 

326/24- رتیر تومله 

146/6- ریشب نب  مثیه 

227/21- دیمحلا دبع  نب  مصیه 

199/17- یلجع روهمج  نب  الع  نب  مظیه 

"ي"

318/15- يدمح توقای 

156/6- ییحی

231/5- يداهلا ییحی 

175/4- مدآ نب  ییحی 
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230/3- نیسحلا نب  ییحی 

316/22- يداه نیسح  نب  ییحی 

316/25- دیمح نب  ییحی 

تشه 3 -/ دیز نب  ییحی 

164/7- هّللا دبع  نب  ییحی 

184/14- رمع نب  ییحی 

7/5- دیزی
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227/5- ریرج نب  دیزی 

76/1- دلاخ نب  دیزی 

190/16- دمحم نب  دیزی 

146/6- نوراه نب  دیزی 

217/11- بوقعی

150/7- نامهط نب  دواد  نب  بوقعی 

250/3- یلع نب  بوقعی 

216/15- يرافص بوقعی 

57/10- یبوقعی

158/16- یسوم نب  نیطقی 

هدزاود 13 -/ ینامی

76/6- فسوی

94/14- مساق نب  مکح  نب  فسوی 

تفه 22 -/ رمع نب  فسوی 

71/7- یفقث فسوی 

165/8- یخلب سنوی 

ص:294
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اهیاج

"آ"

166/13- ناجیابرذآ

-ز*161/ اقیرفآ

326/19- ناملآ

هدجه 11 -/ اکیرمآ

203/4- لمآ

325/3- اراکنآ

" فلا "

215/20- رهبا

203/14- نیرجا

159/3- هسرادا

327/25- لوبناتسا

203/4- دابآرتسا

165/22- بشا

242/9- ناتسناغفا

170/18- رابنا

-ز 104/5 وربنا

161/16- سلدنا

242/9- ادناگوا
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139/13- زاوها

321/26- ایلاتیا

شش 3 -/ ناریا

"ب"

143/18- ارمخاب
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182/18- سیغداب

208/17- تشدیاب

33/15- هلیجب

-ز*51/ نیرحب

224/6- اراخب

232/14- طرب

198/12- ناتسب

هن 6 -/ هرصب

ود تسیب و  10 -/ دادغب

39/8- لبج دالب 

کی تسیب و  / از - خلب

-ز*124/ ناتسچولب

318/2- توریب

102/13- قهیب

"پ"

-ز*124/ ناتسکاپ

329/2- غروبزرطپ

"ت"

242/9- اینازنات

319/22- زیربت
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43/18- كوبت

164/16- ناتسکرت

هدجه 17 -/ هیکرت

203/4- هجنرت

161/10- ناسملت

227/17- هماهت

318/22- نارهت
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"ج"

171/4- برعلا هریزج 

135/12- هتیارف هریزج 

165/4- ناتسج

99/17- هنانج

99/2- عبس هنانج 

کی تسیب و  15 -/ ناجزوج

"چ"

205/13- سولاچ

"ح"

164/6- هشبح

تسیب 9 -/ زاجح

229/5- تومرضح

181/11- ناولخ

-ز 91/5 هلح

321/19- دابآردیح

78/5- هریح

"خ"

183/4- نیقناخ

هس 14 -/ ناسارخ
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223/10- مزراوخ

220/11- کجوخ

140/2- ناتسزوخ

232/3- نالوخ
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"د"

217/13- ناغماد

325/27- قشمد

229/6- هدنکراید

کی تسیب و  17 -/ ملید

"ر"

139/17- زمرهمار

54/15- هذبر

77/10- هفاصر

171/17- اقر

194/11- زور

329/1- نایور

-ز*103/ ير

"ز"

215/20- ناجنز

"س"

203/4- يراس

18/7- ارماس

/229 از - ءابس

217/1- ناتسجس
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99/21- سخرس

208/6- دابآدعس

تشه 8 -/ جیدیفس

هد 2 -/ مداقس

248/9- هینامیلس

203/14- نانمس

ص:298

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


89/11- هجنس

230/6- دنس

ود 20 -/ هیدنس

186/3- نادوس

198/19- روس

"ش"

هس 11 -/ ماش

9/1- ناتسبرع هریزج  هبش 

"ص"

230/12- هدعص

314/10- اعنص

"ض"

233/8- رافض

"ط"

103/6- ناقلاط

راهچ 6 -/ ناتسربط

161/10- هجنط

"ع"

هس 14 -/ قارع

هدزناپ 1 -/ تافرع
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"ف"

139/16- سراف

161/10- ساف
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135/12- خف

46/12- كدف

197/18- هجولف

"ق"

60/6- هیسداق

318/15- هرهاق

166/13- نیوزق

210/9- نادصق

327/5- مق

کی تسیب و  20 -/ سموق

-ز 214/3 ناتسهق

101/9- زدنهق

"ك"

135/10- لباک

315/26- نیمظاک

208/13- روجک

322/15- البرک

205/13- رالک

207/16- تشدرالک

208/3- ناتسرالک
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91/1- هسانک

هس 3 -/ هفوک

221/1- روجیک

"گ"

هن 7 -/ ناگرگ

223/14- نالیگ
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"ل"

210/9- ناجیرال

214/9- زال

326/12- نانبل

"م"

تسیب */ -ز ناردنزام

223/18- رهنلاءاروام

هن 6 -/ نئادم

هن 21 -/ هنیدم

135/13- شکارم

تشه 9 -/ ورم

327/20- وکسم

تسیب 9 -/ رصم

135/13- برغم

-ز*124/ نارکم

هن 21 -/ هکم

187/20- ینم

157/9- لصوم

هن 8 -/ هرسیم

"ن"
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221/13- لتان

232/9- نارجن

316/14- فرشا فجن 

194/8- اسن

183/9- ناورهن

102/20- روباشین
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"و"

/141/14- طساو

 " "ه

328/25- همشاه

35/11- هیمشاه

232/12- رجه

103/5- تاره

214/2- نادمه

326/2- دنه

"ي"

-ز*51/ همامی

تسیب 4 -/ نمی
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اهباتک

"آ"

318/1- دابعلا رابخا  دالبلا و  راثآ 

" فلا "

314/3- هیدیزلا دیاقع  یف  يداهلا  هموظنم  یلا  يداهلا  داشرالا 

هدزای 2  / -ز دیفم داشرالا 

318/17- هباحصلا زییمت  یف  هباصالا 

319/3- هیسفنلا قالعالا 

-ز 68/5 مالعالا

319/5- یلکرز مالعالا 

319/27- هیاهنلا هیادبلا و 

/146 از - نمزلا ءانبلا 

314/13- نمیلا خیرات  یف  نمزلا  انبا  ءابنا 

235/4- هوبنلا تابثا 

235/5- هیصولا تابثا 

318/6- میلاقالا هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا 

-ز 101/3 سابعلا رابخا 

314/1- مهبقانم هدلو و  لئاضف  هبقانم و  هلئاضف و  سابعلا و  رابخا 

318/14- بیرالا داشرا 

/259 از - يداهلا داشرالا 
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-ز*239/ نیتسار مالسا 

318/19- اهلوصا هعیشلا و  لصا 

235/3- قافالا نیدلا و  لوصا 

186/21- دیحوتلا لدعلا و  لوصا 

318/21- یفاک لوصا 

318/9- لاوطلا رابخالا 
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186/21- مالکلا ملع  یف  ساسالا 

319/9- یناغالا

هدزای / از - هسایسلا همامالا و 

321/22- نیعلا روحلا 

319/1- نیکرشملا نیملسملا و  قرف  تاداقتعا 

319/7- هعیشلا نایعا 

319/11- همعنلا مامتا  نیدلا و  لامکا 

314/16- فارشالا باسنا 

314/17- نیبلاطلا باسنا 

319/21- تالاقملا لئاوا 

"ب"

319/23- راونالا راحب 

319/25- خیراتلا ءادبلا و 

314/19- طاسبلا

/237 از - نیدلا یف  رصبلا 

320/1- نادلبلا

330/3- هیقرشلا هفالخلا  نادلب 

315/1- ماتخلا کلسم  حرش  یف  مارحلا  غولب 

"ت"

-ز 147/4 سورعلا جات 
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320/4- رکاسع نبا  خیرات 

330/5- یبرعلا بدالا  خیرات 

330/7- ناریا یف  بدالا  خیرات 

320/7- مالسالا خیرات 

315/4- ینامثعلا حتفلا  یف  ینامیا  قربلا  خیرات 

320/9- افلخلا خیرات 

ص:304
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320/12- كولملا لسرلا و  خیرات 

330/9- هیمالسالا بوعشلا  خیرات 

320/20- هیمالسالا بهاذملا  خیرات 

320/24- نمیلا خیرات 

320/17- ءایبنالا ضرالا و  ینس  خیرات 

315/7- نمیلا ءاعنص  خیرات 

-ز 6/3 يربط خیرات 

/114 از - برع خیرات 

شش 20 -/ مالسا قرف  خیرات 

320/22- یبوقعی خیرات 

-ز 22/5 نیدلا یف  ریصبتلا 

321/1- هکلاهلا هقرفلا  نع  هیجانلا  هقرفلا  زیمت  نیدلا و  یف  ریصبتلا 

321/4- ممالا براجت 

315/10- راهطالا هیمست  یف  راهنالا  لالز  راهزالا و  هفحت 

-ز*239/ عیشت

-ز 8/1 یفسلفلا رکفتلا 

321/7- مالسالا یف  یفسلفلا  رکفتلا 

321/8- ثیدحلا نمیلا  نیوکت 

321/10- یفاشلا صیخلت 

315/13- نیبلاطلا لتاقم  نع  نیلفاغلا  هیبنت 
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321/13- فارشالا هیبنتلا و 

321/15- عدبلا ءاوهلا و  یلع  درلا  هیبنتلا و 

243/15- ءاوهالا لها  یلع  درلا  هیبنتلا و 

321/17- بیذهتلا بیذهت 

"ث"

-ز 253/2 ظحاج لئاسر  ثالث 

ص:305
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"ج"

234/15- ماکحالا هقفلا و  عماج 

هن 3  / -ز هعیشلا داهج 

"ح"

219/7- هتجحلا

315/16- هیدیزلا همئالا  بقانم  یف  هیدرولا  قئادحلا 

/68 از - ءایلوالا هیلح 

321/19- ءایفصالا تاقبط  ءایلوالا و  هیلح 

"خ"

-ز 20/4 يزیرقم ططخ 

321/24- كوبسملا بهذلا  هصالخ 

330/11- هعیشلا جراوخلا و 

"د"

322/1- هیمالسالا فراعملا  هرئاد 

322/5- همامالا لئالد 

جنپ 1  / -ز توکس نرق  ود 

-ز 180/1 مالسالا لود 

شش 3  / -ز يربهر رب  يا  هچابید 

"ر"

هدزناپ 1 -/ راربالا عبر 
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322/10- یسوط لاحر 

322/13- یشک لاجر 

322/16- یشاجن لاجر 

235/2- هیفنحلا یلع  درلا 

ص:306
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235/1- غیرلا لها  یلع  درلا 

315/19- هیمالسالا قرفلا  یف  هلاسر 

322/18- ظحاج لئاسر 

322/21- دیفم لئاسر 

-ز 172/1 افصلا هضور 

322/23- یفاک هضور 

"ز"

322/25- لوسرلا یعرف  یناث  بسن  یف  لوقملا  هرهز 

315/22- هنیزلا

"س"

322/27- هیولعلا هلسلسلا  رس 

-ز*171/ یقرش تفالخ  ياهنیمزرس 

323/1- هفیقسلا

هن 3  / -ز یثیللا راتخم  هریمس 

-ز 240/3 ظحاج هلاسر  هس 

-ز 24/2 هیبرعلا هدایسلا 

"ش"

323/5- هغالبلا جهن  حرش 

315/25- نیدلا لوصا  یف  هریصبلا  ریونت  هریمخلا و  سمشلا 

323/8- هعیشلا
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323/12- عیشتلا هعیشلا و 

323/14- نومکاحلا هعیشلا و 

"ص"

323/16- هقدنزلا عدبلا و  لها  یلع  درلا  یف  همرحملا  قعاوصلا 

ص:307
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"ط"

323/18- دعس نبا  تاقبط 

"ع"

-ز 36/5 ربعلا

323/21- ریخلا ءادتملا و  ناوید  ربعلا و 

-ز*241/ تاقبع

-ز 238/8 راونالا تاقبع 

323/23- لوالا یسابعلا  رصعلا 

323/25- هیمامالا دیاقع 

323/27- هعیشلا دیاقع 

-ز 16/4 دیرغلا دیاقع 

324/1- دیرغلا دقعلا 

324/4- هونب یلع و 

315/28- سایکالا هدمع 

-ز 234/1 بلاطلا هدمع 

هس 3  / -ز رابخالا نویع 

326/1- اضرلا رابخالا  نویع 

20/12- قئادحلا نویعلا و 

"غ"

324/11- هیولعلا تاتویبلا  رابخا  یف  راصتخالا  هیاغ 
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324/14- هبیتغلا

-ز*241/ ریدغلا

-ز 18/1 یسوط خیش  تبیغ 

"ف"

324/21- نادلبلا حوتف 
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324/16- مالسا رجف 

-ز 71/1 يرخفلا

-ز*111/ هیناطلسلا بادالا  یف  يرخفلا 

324/18- هیمالسالا لودلا  هیناطلسلا و  بادالا  یف  يرخفلا 

316/4- هیمالسالا قرفلا 

هدجه 16 -/ ثلاثلا یناثلا و  نینرقلا  یف  هیدیزلا  قرفلا 

324/26- هعیشلا قرف 

-ز 30/5 هفرتنملا قرفلا 

325/1- هقدنزلا عیزلا و  لها  نیب  هفرتنملا  قارفلا 

324/23- قرفلا نیب  قرفلا 

-ز 23/2 ءاوهالا یف  لضفلا 

-ز 34/3 للملا ءاوهالا و  یف  لضفلا 

325/4- لحنلا للملا و  یف  لصفلا 

325/7- هراتخملا لوصفلا 

325/9- همئالا لاوحا  هقرعم  یف  همهملا  لوصفلا 

325/12- یعیشلا رکفلا 

325/18- هقفلا یف  نونفلا 

325/14- میدن نبا  تسرهف 

325/16- یسوط خیش  تسرهف 

"ق"
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-ز 233/2 نویعلا هرق 

/316- نمیلا نمیلا و  خیرات  یف  نویعلا  هرق 

-ز 182/2 تاداس مایق 

"ك"

316/14- ءاطغلا فشاک 

4/1- لماکلا

325/19- خیراتلا یف  لماکلا 
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325/13- یبیبش یفطصم  لماک 

247/4- دیحوتلا باتک 

234/19- دشرتسملا دیحوتلا و  باتک 

247/5- عماجلا باتک 

"ل"

325/22- برعلا ناسل 

325/24- فراعملا فئاطل 

"م"

316/10- رابخالا رهاوج  تالمجم  یف  راربالا  رثام 

325/26- هیوبنلا هرتعلا  بیاصم  بقانم و  یف  هینسلا  سلاجملا 

316/13- بسنلا یف  يدجملا 

326/1- دجملا

314/18- یقارعلا فتحملا 

326/5- ءافلخلا رابخا  رصتخم 

326/2- رشبلا رابخا  یف  رصتخملا 

هدزیس 7 -/ بهذلا جورم 

-ز 23/1 دشرتسملا

326/9- بلاطیبا نب  یلع  هماما  یف  دشرتسملا 

326/11- دیز ماما  دنسم 

316/16- مویقلا یحلا  هفرعم  یف  مولعلا  حابصم 

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


316/18- روحبلا عمجم  رودبلا و  علطم 

326/13- فراعملا

326/15- املعلا ملاعم 

326/18- نادلبلا مجعم 

314/2- تاساردلا دعم 

326/22- نیلصملا فالتخا  نیمالسالا و  تالاقم 

-ز 16/2 نییمالسالا تالاقم 
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326/25- قرفلا تالاقملا و 

327/1- ینیسحلا لتاقم 

327/20- نیبلاطلا لتاقم 

327/13- نیبلاطلا لتقم 

327/6- نودلخ نبا  همدقم 

327/8- یبرعلا يداصتقالا  خیراتلا  یف  همدقم 

243/16- لحن للم و 

327/3- بلاط یبا  لآ  بقانم 

234/16- بقاثلا بختنملا و 

316/21- نیتلزنملا نیب  هلزنملا 

327/16- راثالا ططخلا و  رکذب  رابتعالا  ظعاوملا و 

"ن"

327/18- افلخلا خیرات  باتک  نم  دبن 

ود تسیب و  9 -/ معنملا دبع  هلیبن 

330/10- سراف نیما  هیبن 

327/21- هرهاقلا رصم و  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا 

316/24- راهطالا هیدیزلا  همئالا  رکذ  یف  راظنالا  ههزن 

-ز*141/ داهتجالا صنلا و 

316/27- برعلا نونف  یف  برالا  هیاهن 

"و"
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327/23- تایفولاب یفاولا 

/262 از - دعولا دعولا و 

328/1- نایعالا تایفو 

327/4- نیفص هعقو 

 " "ه

235/7- هیداحلا
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"ي"

330/13- تایلیئارسالا هعیشلا و  هیبرعلا و  هدایلا 

328/6- هدیعسلا دالبلا  نمیلا 

328/8- برعلا هراضح  نمیلا و 

ص:312
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ذخآم عبانم و 

حیضوت

یمارگ ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  ارنآ  هدرـشف  اجنیا  رد  ام  هک  هتخادرپ  باتک  عبانم  رداصم و  همه  یلک  حرـش  رکذ  هب  ناـیاپ  رد  فلؤم 
.میهدیم رارق 

هب ام  هک  دوب  هدـش  هدروآ  نیفلؤم  مان  ساسارب  باـتک  ذـخآم  عباـنم و  هیلک  حرـش  ، یلـصا نتم  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  نینچمه 
.میا هدروآ  ریز  بیترت  هب  شخب  جنپ  رد  ، اهباتک یئابفلا  فورح  ساسارب  ارنآ  ، یبای تسد  تلوهس  تهج 

یطخ بتک  -1

یپاچ یبرع  بتک  -2

( هدش همجرت  یبرع  هب  ) هدش بیرعت  یبرع  بتک  -3

یسراف بتک  -4

یسیلگنا یناملآ و  باتک  -5

ص:313
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: یطخ بتک 

: مهبقانم هدلو و  لئاضف  هبقانم و  هلئاضف و  سابعلا و  رابخا  -1

.تسا دوجوم  هرامش 1679  هب  ، دادغب " هیمالسالا تاساردلا  دهعم  " رد نآ  هخسن  کی  هک 

: هتشون ، هیدیزلا دیاقع  یف  يداهلا  " هموظنم یلا  يداهلا  داشرالا  -2

دیاقع " شخب رد  هرامـش 587  هب  " هیرـصملا بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هک.ه  یفوتم 822  ، ریزولا نب  لضفملا  میهاربا  يداـهلا 
.تسا دوجوم  " رومیت

: هتشون ، هیدیزلا دنع  مالکلا  ملع  یف  ساسالا  -3

دیاــقع " شخب رد  هرامــش 384  هــب  هیرــصملا " بــتکلا  راد  رد  نآ  زا  يا  هخـــسن  هــک.ه  یفوـتم 246  ، یـسرلا میهاربا  نـب  مساـق 
.تسا دوجوم  " رومیت

: فیلات ، دیحوتلا لدعلا و  لوصا  -4

هدش يرادربسکع  هخـسن  هک  ، تسا دوجوم  اعنـص  هیلکوتم  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  یفوتم 246 ه  ، یـسرلا میهاربا  نب  مساق 
.دشاب یم  " مالکلا ملع  " شخب رد  هرامش 167  هب  هیرصملا  بتکلا  راد  رد  نآ 

: هتشون ، نمیلا خیرات  یف  نمزلانبا  ءابنا  -5

دوجوم خیرات  شخب  رد  هرامش 1347  هب  هیرصملا " بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک  یلکوتملا  یلع  یلع  نب  دمحا  نب  لیعامـسا 
.تسا

: هتشون ، فارشالا باسنا  -6

.تسا دوجوم  هرامش 1636  هب  دادغب  " هیمالسالا تاساردلا  ادهعم  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک.ه  یفوتم 279  ، يرذالب ییحی  نب  دمحا 

: نیبلاطلا باسنا  -7

.تسا دوجوم  هرامش 1575  هب  یقارعلا  فحتملا  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخسن  هک 

: ملق هب  ، طاسبلا -8

دوجوم مالک  ملع  شخب  رد  هرامش 96  هب  هیرـصملا  بتکلا  راد  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  یفوتم 304 ه  ، شورطالا قحلا  رصان  نسح 
.تسا
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ص:314
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: هتشون ، ماتخلا کلسم  حرش  یف  مارملا  غولب  -9

.تسا دوجوم  هرامش 1803  تحت  یقارعلا  فحتملا  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخسن  هک.ه  یفوتم 1318  یشعرم  دمحا  نب  نیسح 

: ملق هب  ، ینامثعلا حتفلا  یف  ینامیلا  قربلا  خیرات  -10

دوجوم رومیت  دـیاقع  شخب  رد  هرامـش 484  هب  هیرـصملا  بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هک  یفنـص  نیدلا  یلع  نب  نیدـلا  بطق 
.تسا

: ملق هب  ، نمیلا ءاعنص  خیرات  -11

خیرات شخب  هرامـش 5378  هب  هیرـصملا  بـتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هـک  یفوتم 460 ه  ، يزار دـمحم  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحا 
.تسا دوجوم 

: فیلات ، راهطالا همئالا  هتیمست  یف  راهنالا  لالز  راهزالا و  هفحت  -12

دوجوم هرامش 1382  هب  " یقارعلا فحتملا   " هناخباتک رد  نآ  زا  يا  هخـسن  ،و  دوب هدنز  لاس 1088 ه  ات  هک  ، مقدش نب  نماضلا  دیـسلا 
.تسا

: ملق هب  ، نیبلاطلا لتاقم  نع  نیلفاغلا  هیبنت  -13

ملع شخب  هرامش 27622  هب  " هیرصملا بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هک.ه  یفوتم 494  ، یقهیب یمشج  همارک  نب  نسح  دعـس  وبا 
.تسا دوجوم  مالک 

: ملق هب  هیدیزلا  همئالا  بقانم  یف  هیدرولا  قئادحلا  -14

.تسا دوجوم  خیرات  شخب  رد  هرامش 1867  هب  یقارعلا " فحتملا  هناخباتک  رد  دلج  ود  رد.ه  یفوتم 652  ینامی  دمحا  نب  دمح 

: فیلات ، هیمالسالا قرفلا  یف  هلاسر  -15

رومیت دیاقع  شخب  رد  هرامش 484  هب  هیرـصملا " بتکلا  راد  " هناخباتک رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  یفوتم 1311 ه  ، سبد نیدلا  یحم 
.تسا دوجوم 

: ملقب "، هنیزلا -16

دوجوم هرامش 599  هب  دادغب  " هیمالـسالا تاساردلا  دهعم  " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هک.ه  یفوتم 324  ، يزار نادمح  نب  دـمحا  متاح  وبا 
.تسا
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يداه نب  يدهم  : هتشون ، نیدلا لوصا  یف  هریصبلا  ریونت  "و  هرینملا سمشلا  -17

.تسا دوجوم  هرامش 51  هب  نیمظاک  یناتسرهش  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخسن  هک  يدیز  يداه  نب  يدهم 

: ملقب ، سایکالا هدمع  -18

.تسا دوجوم  رومیت  دیاقع  شخب  رد  هرامش 183  هب  " هیرصملا بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک  ، یفرش حالص  نبا 

ص:315
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: هتشون ، اضرلا رابخا  نویع  -19

هرامش هب  " هیرصملا بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک.ه  یفوتم 381  ، قودص خیش  هب  روهشم  ، هیوباب نب  نیسح  نب  دمحم  رفعج  وبا 
.تسا دوجوم  خیرات  شخب  رد   2212

: هیمالسالا قرفلا  -20

.تسا دوجوم  هرامش 1468  هب  دادغب  رد  " هّیمالسالا تاساردلا  دهعم  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک 

: ملق هب  ، نمیلا ، ننمیلا خیرات  یف  نویعلا  " هرق -21

خیرات شخب  رد  هرامش 1750  هب  یقارعلا  فحتملا  " هناخباتک رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  ، عبید ینابیـش  دمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع 
.تسا دوجوم 

: هتشون ، رابخالا رهاوج  تالمجم  یف  راربالا  رثام  -22

رد هرامـش 1354  هب  " هیرـصملا بتکلا  راد   " رد نآ  زا  يا  هخـسن  هـک.ه  یفوتم 914  ، يدمـص سنوی  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  رون 
.تسا دوجوم  خیرات  شخب 

: ملقب ، بسنلا یف  يدجملا  -23

باسنا مجارت و  شخب  رد  هرامش 783  هب  فرـشا  فجن  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  ، يرمع نسحلا  وبا 
.تسا دوجوم 

: فیلات ، مویقلا یحلا  " هفرعم یف  مولعلا  حابصم  -24

رومیت عماجم  شخب  رد  هرامش 384  هب  هیرصملا  بتکلا  راد  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  اضر ص، دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا 
.تسا دوجوم 

: هتشون ، روحبلا عمجم  رودبلا و  علطم  -25

فرشا فجن  رد  تایبدا  شخب  رد  هرامش 885  هب  ءاطغلا  فشاک  لآ  " هناخباتک رد.ه  یفوتم 1092  ، لاجرلا یبا  نب  حلاص  نب  دـمحا 
.تسا دوجوم 

: فیلات ، نیتلزنملا نیب  " هلزنملا -26

دوجوم رومیت  عماجم  شخب  رد  هرامش 392  هب  هیرصملا " بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک.ه  یفوتم 298  ، يداه نیسح  نب  ییحی 
.تسا

يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


: هتشون ، راهطالا هیدیزلا  " همئالا رکذ  یف  راظنالا  " ههزن -27

.تسا دوجوم  رومیت  دیاقع  شخب  رد  هرامش 29098  هب  " هیرصملا بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک  دیمح  نب  ییحی 

: ملق هب  ، برعلا نونف  یف  برالا  هیاهن  -28

شخب رد  هرامش 599  هب  ، هیرـصملا بتکلا  راد  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  هک.ه  یفوتم 733  ، يریون نمحرلا  دبع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهش 
.تسا دوجوم  رومیت  خیرات 
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: فیلات ، دیعولا دعولا و  -29

دوجوم رومیت  عماجم  شخب  رد  هرامش 392  هب  هیرصملا " بتکلا  راد  " رد نآ  زا  يا  هخسن  هک.ه  یفوتم 298  ، يداه نیسح  نب  ییحی 
.تسا
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یپاچ یبرع  بتک 

: فیلات ، دابعلا رابخا  دالبلا و  راثآ  -30

.ه توریب 1380  پاچ  ، يدالیم یفوتم 1283  ، ینیوزق دومحم  نب  ایرکز 

: فیلات ، یسربط جاجحا  -31

.فرشا فجن  هیوضترم  هعبطم.ه  پاچ.ه 1386  یفوتم 548  یسربط  نسح  نب  لضف  ، یلع وبا 

: فیلات ، میلاقالا هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  -32

.ه یفوتم 387  ، يراشب هب  فورعم  ، یسدقم یعفاش  دمحم  هّللا  دبع  وبا  ، نیدلا سمش 

.م ندیل 1906  پاچ 

: فیلات ، لاوطلا رابخالا  -33

.م هرهاق 1960  لوا  پاچ.ه  یفوتم 282  يرونید  دواد  نب  دمحا  ، هفینح وبا 

: فیلات ، دیفم داشرا  -34

.فرشا فجن  هیردیح  هبتکم.ه  پاچ 1382  یفوتم 413 و  دیفم  خیش  هب  روهشم  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم 

: فیلات ، بیرالا داشرا  -35

.ثولغرام قیقحت  هب.م  هرهاق 1928  ، مود پاچ.ه  یفوتم 626  ، يومح توقای  ، هّللا دبع  وبا  ، نیدلا باهش 

: فیلات ، هباحصلا زیمت  یف  هباصالا  -36

رصم.ه پاچ.ه 1358  یفوتم 852  ، ینالقسع رجح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا 

: فیلات ، اهلوصا هعیشلا و  لصا  -37

فرشا فجن  ، لوا پاچ  یفوتم  ءاطغلا  فشاک  لا  نسح  دمحم 

: فیلات ، یفاک لوصا  -38

.يرافغ ربکا  یلع  حیحصت  هب  نارهت.ه  پاچ.ه 1381  یفوتم 328  ، ینیلک بوقعی  نب  دمحم  ، رفعج وبا 
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: فیلات ، نیکرشملا نیملسملا و  قرف  تاداقتعا  -39

هرهاق.ه پاچ 1356  یفوتم 609 ه  ، يزار نیسح  نب  رمع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا 

: فیلات ، هسیفنلا قالعالا  -40

.م ندیل 1891  ياچ  ، دوب هدنز  لاس 290 ه  ات  هک  هتسر  نب  رمع  دمحا  یلع  وبا 

: فیلات ، یلکرز مالعالا  -41

يدلج مود 10  پاچ  رصاعم  ياملع  زا  یلکرز  نیدلا  ریخ 

: فیلات ، هعیشلا نایعا  -42

.م یفوتم 1952  ، یلماع نسحم  دیس 

نیسح نب  یلع  ، جرفلا وبا  : فیلات ، یناغالا -43

.رصنلا راد  هعبطم  توریب  پاچ  مهدجیه  دلج.ه  یفوتم 356  یناهفصا  دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  نب  یلع  ، جرفلا وبا 

: فیلات ، همعنلا مامتا  نیدلا و  لامکا  -44

رصنلا راد  هعبطم  توریب  پاچ  یفوتم 381 ه  ، قودص خیش  هب  روهشم  ، یمق هبوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

: فیلات ، دیز مامالا  -45

هرهاق لوا  پاچ  رصاعم  ياملع  زا  ، هرهز وبا  دمحم 

: فیلات ، هتسایسلا همامالا و  -46

.رصم.ه  1377، مود پاچ.ه  یفوتم 276  هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دمحم  وبا 

: فیلات ، فارشالا باسنا  -47

مجنپ دلج  ، رصم پاچ 1936  مراهچ  دـلج  هّللا  دـیمح  دـمحم  قیقحت  هب  لوا  دـلج.ه  یفوتم 379  ، يرذالب رباـج  نب  ییحی  نب  دـمحا 
.سدقلا هقبطم  پاچ 1938 

: فیلات ، تالاقملا لئاوا  -48
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زیربت.ه پاچ.ه 1371  یفوتم 413  دیفم  خیش  نب  روهشم  ، نامعن نب  دمحم  نب  دمحم 

: فیلات ، راونالا راحب  -49

.ه نارهت 1307  یگنس  پاچ  یفوتم 1111 ه  ، یسلجم یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم 

: فیلات ، خیراتلا ءدبلا و  -50

.ه سیراپ 1916  پاچ.ه  یفوتم 355  ، یسدقم رهاط  نب  رهطم 

: فیلات ، هیاهنلا هیادبلا و  -51

.تداعس هعبطم  هرهاق  پاچ  یقشمد ج 10 و 11  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا  ، نیدلا دامع 
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.نادلبلا -52

قـالعالا نمـض  رد  هک  يراـبخا  حـضاو  نبا  هب  فورعم  ، یبوقعی خـیرات  بحاـص  ، یبوقعی بهو  نب  رفعج  نب  بوقعی  یبا  نب  دـمحا 
.م ندیل 1891  پاچ  هتسر  نیا  ، هسیفنلا

: فیلات ، رکاسع نبا  خیرات  -53

رداقلا دبع  حیحـصت  هب  ، مراهچ دـلج.ه  یفوـتم 571  ، یعفاـش رکاـسع  نب  نیـسح  نب  هّللا  دـبع  نب  هّللا  هبه  نسح  نب  یلع  مساـقلا  وـبا 
.يدنفا

: فیلات ، مالسالا خیرات  -54

.ه یفوتم 748  ، یبهذ زامیاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش 

.سدقلا هتبتکم  پاچ 1960 م 

: فیلات ، ءافلخلا خیرات  -55

.هرهاق تداعس  هعبطم  پاچ 1959 م- هّللا  دبع  نیدلا  یحم  دمحم  قیقحتب.ه  یفوتم 911  یطویس  نمحرلا  دبع  نب  نیدلا  لالج 

: فیلات كولملا  لسرلا و  خیرات  -56

.میهاربا لضفلا  وبا  قیقحت  هب  دلج  رد 10  رصم  فراعملا  راد  پاچ.ه  یفوتم 310  ، يربط متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا 

: فیلات ، ءایبنالا ضرالا و  ینس  خیرات  -57

هایحلا هبتکم.م - توریب 1960  پاچ  ، يرجه زا 360  شیپ  یفوتم  یناهفصا  نسح  نب  هزمح 

: فیلات ، هیمالسالا بهاذملا  خیرات  -58

.هرهاق لوا  پاچ  ، رصاعم ياملع  زا  ، هرهز وبا  دمحم 

، یبوقعی خیرات  -59

.ه یفوتم 282  ، يرابخا حضاو  نبا  هب  فورعم  بهو  نب  رفعج  نب  بوقعی  یبا  نب  دمحا 

.م ندیل 1883  پاچ 

: فیلات دشاب  یم  نمیلا  خیرات  ثداوح و  یف  مومعلا  هجرف  " نآ لماک  مسا  هک  ، نمیلا خیرات  -60
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هرهاق هفیلس  هعبطم  پاچ 1346 ه- یعساولا  ینامیلا  ییحی  نب  عساولا  دبع 

: فیلات ، نمیلا خیرات  -61

.رصم ، هعابطلل ءانثلا  راد.م  پاچ.ه 1957  یفوتم 569  ، ینمی نسحلا  یبا  نب  ةرامع  نیدلا  مجن 
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: فیلات "، هکلاهلا هقرفلا  نع  هیجانلا  هقرفلا  زییمت  نیدلا و  یف  ریصبتلا  -62

.رصم یچناخ  هبتکم.م  پاچ.ه 1955  یفوتم 471  ینیارفسا  دمحم  نب  رهاط  نب  روپاش  رفظملا  وبا 

: فیلات ، ممالا براجت  -63

.تسا هدش  پاچ  قئادحلا  نویعلا و  نمض  رد  هک.ه  یفوتم 420  هیوکسم  دمحم  نب  دمحا  یلع  وبا 

: فیلات ، مالسالا یف  یفسلفلا  ریکفتلا  -64

هرهاق.م پاچ 1955  ، رصاعم نادنمشناد  زا  ، دومحم میلحلا  دبع 

: فیلات ، ثیدحلا نمیلا  نیوکت  -65

هرهاق.م پاچ 1962  ، ملاس یفطصم 

: فیلات ، یفاشلا صیخلت  -66

.مولعلا رحب  نسح  قیقحت  هب  نیملعلا  هبتکم  فجن  پاچ.ه  یفوتم 460  یسوط  خیش  هب  روهشم  ، نسحلا نب  رفعج  وبا 

: فیلات ، فارشالا هبنتلا و  -67

طایخلا هتبتکم  ، توریب.م پاچ 1965  یفوتم 346 ه  ، يدوعسم نسحلا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

: فیلات ، عدبلا ءاوهالا و  لها  یلع  درلا  هیبنتلا و  -68

دادغب پاچ.ه 1388 ه  یفوتم 377  ، یطلم نمحرلا  دبع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلا  وبا 

، بیذهتلا بیذهت  -69

.دنه - نکد دابآردیح.ه  پاچ.ه 1325  یفوتم 852  ینالقسع  رجح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحا 

: فیلات ءایفصالا  تاقبط  ءایلوالا و  هتیلح  -70

.رصم تداعس  هعبطم.م  پاچ.ه 1933  یفوتم 430  ، یناهفصا هّللا  دبع  نب  دمحا  میعن  وبا  ظفاح 

: فیلات ، نیعلا روحلا  -71

یچناخ هبتکم.ه  لوا 1367  پاچ.ه  یفوتم 573  ، يریمح دیعس  نب  ناوشن  ، دیعس وبا 
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: فیلات ، كوبسملا بهذلا  " هصالخ -72

ایلاتیا سویج  رواح  سیدق  هناخپاچ.م  پاچ 1885  ، یلبروتنق هطبنس  نب  نمحرلا  دبع 
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.فیلات ، هیمالسالا فراعملا  هرئاد  -73

توریب.م پاچ 1887  یفوتم 1883 م، یناتسب  سرطپ 

: فیلات ، فراعملا هرئاد  -74

.توریب پاچ 1958 م- ، یناتسب مارفا  داوئف 

: فیلات " همامالا لئالد  -75

.فرشا فجن.م  پاچ 1949  ، مراهچ نرق  ياملع  زا  ، يربط ریرج  نب  دمحم 

: فیلات ، مالسالا لود  -76

.ه یفوتم 748  ، زامیاق یبهذ  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  ، هّللا دبع  وبا  ، نیدلا سمش 

.دنه - نکد دابآردیح  مود 1364 ه- پاچ 

: فیلات ، یسوط لاجر  -77

.مولعلا رحب  لآ  قداص  دمحم  قیقحت  هب  فرشا  فجن.ه  لوا 1381  پاچ.ه  یفوتم 460  ، یسوط نسح  نب  رفعج  وبا 

: فیلات ، یشک لاجر  -78

.البرک ، یملعا پاچ  مراهچ  نرق  ياملع  زا  یشک  زیزعلا  دبع  نب  دمحم  ، ورمع وبا 

: فیلات ، یشاجن لاجر  -79

.ناریا ، يوفطصم پاچ.ه  یفوتم 450  ، یشاجن سابع  نب  یلع  نب  دمحا 

: زا هلاسر  هس  ، ظحاج لئاسر  -80

.یبودنس نسح  يروآدرگ.هرهاق.م  پاچ.ه 1933  یفوتم 255  رحب  نب  ظحاج  نامثع  وبا 

: زا هلاسر  دنچ  ، دیفم لئاسر  -81

فرشا فجن  لوا  پاچ.ه  یفوتم 413  ، دیفم خیش  هب  روهشم  ، نامعن نب  دمحم  نب  دمحم 

: فیلات ، یفاک هضور  -82
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.فرشا فجن.ه  پاچ.ه 1385  یفوتم 328  ، ینیلک بوقعی  نب  دمحم 

: فیلات ، لوسرلا یعرف  یناث  بسن  یف  لوقملا  " هرهز -83

.فرشا فجن  لوا 1380 ه  پاچ.ه  یفوتم 1033  مقدش  نب  نسح  نب  یلع 

: فیلات ، هیولعلا هلسلسلا  رس  -84

فجن پاچ.دوب 1382 ه  هدنز  يرجه  لاس 341  ات  هک  مراهچ  نرق  ياملع  زا  يراجن  نامیلس  نب  دواد  نب  هّللا  دبع  نب  لهس  رصن  وبا 
.فرشا

ص:322
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: فیلات ، هفیقسلا -85

رارـسا مانب  اریخا  باتک  نیا.هیردیح  هعبطم  فرـشا  فجن  پاچ.يرجه  یفوتم 90  ناـنمؤم و  ریما  باحـصا  زا  ، یفوک سیق  نب  میلس 
.تسا هتفرگ  رارق  تیب  لها  ناتسود  رایتخا  رد  هدش و  همجرت  یسراف  هب  (ص) دمحم لآ 

: فیلات ، هغالبلا جهن  حرش  -86

هایحلا هتبتکم  توریب.م  پاچ.ه 1964  یفوتم 656  دیدحلا ، یبا  نبا  هب  روهشم  ینیادم  هّللا  هبه  نب  دمحلا  دبع  ، دماح وبا  ، نیدلا زع 

: فیلات ، هعیشلا -87

.دادغب.ه پاچ 1352  ، رصاعم ياملع  زا  ، ردص قداص  دمحم 

: فیلات "، هلزتعملا "و  هرعاشالا نیب  هعیشلا  -88

.م لوا 1964  پاچ  ، رصاعم ياملع  زا  ، ینسح فورعم  مشاه 

: فیلات ، عیشتلا هعیشلا و  -89

توریب پاچ.ه  یفوتم 1401  ، هنیغم داوج  دمحم 

: فیلات ، نومکاحلا هعیشلا و  -90

توریب.م لوا 1961  پاچ.ه  یفوتم 1401  ، هنیغم داوج  دمحم 

: فیلات ، هقدنزلا عدبلا و  لها  یلع  درلا  یف  هقرحملا  قعاوصلا  -91

هرهاق هیدمحم  هناخپاچ.ه  یفوتم 974  ، یکم یمثیه  رجح  نبا 

: فیلات ، دعس نبا  تاقبط  -92

.ه ندیل 1322  پاچ  ، وئاخاس دراودا  قیقحت  هب  یفوتم 230 ه  ، يدقاو بتاک  دعس  نب  دمحم 

: فیلات ، ریخلا ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  -93

.قالوبا پاچ.ه  یفوتم 808  نودلخ  نبا  هب  روهشم  ، دمحم نب  نمحرلا  دبع 

: فیلات ، لوالا یسابعلا  رصعلا  -94
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دادغب.م پاچ 1944  ، يرود زیزعلا  دبع 

: فیلات ، هیمامالا دیاقع  -95

.فرشا فجن  نامعنلا  راد.م  پاچ.ه 1962  یفوتم 1382  ، رفظملا اضر  دمحم 

: فیلات ، هعیشلا دیاقع  -96

.فرشا فجن  هیردیح  هعبطم.ه  پاچ.ه 1373  یفوتم 1382  ، رفظملا اضر  دمحم 
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: فیلات ، دیرفلا دقعلا  -97

.هرهاق.ه پاچ.ه 1363 1375  یفوتم 328  ، هبردبع نبا  هب  روهشم  یسلدنا  دمحم  نب  دمحا  ، رمع وبا 

: فیلات ( يربکلا هنتفلا  ) هونب یلع و  -98

.رصم فراعملا  راد.م  پاچ 1953  ، رصاعم ياملع  زا  ، نیسح هط 

: فیلات ، بلاط یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  -99

فرشا فجن.ه  پاچ 1327  یفوتم 828 ه  ، يدواد هبنع  نب  انهم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  لامج 

، قیاقحلا رابخا  یف  قئادحلا  نویعلا و  -100

.ندیل.م پاچ 1861  ، هدشن هتخانش  نیفلؤم  هک 

: فیلات ، هیولعلا تاتویبلا  رابخا  یف  راصتخالا  هیاغ  -101

.قالوب لوا 1310  پاچ.دوب  هدنز.ه  لاس 753  ات  هک  هرهز  نب  هزمح  نب  دمحم  نب  نیدلا  جات 

: فیلات ، هبیتغلا -102

فرشا فجن.ه  مود 1385  پاچ.ه  یفوتم 460  ، یسوط خیش  هب  روهشم  ، رفعج وبا 

: فیلات ، مالسالا رجف  -103

هرهاق.م متفه 1955  پاچ  ، نیما دمحا 

: فیلات ، هیمالسالا لودلا  هیناطلسلا و  بادالا  یف  يرخفلا  -104

.م پاچ.ه 1927  یفوتم 709  ، یقطقط نبا  هب  روهشم  ، ابطابط نب  یلع  نب  دمحم 

هینامحر هعبطم 

: فیلات ، نادلبلا حوتف  -105

.دجنملا نیدلا  حالص  قیقحت  هب  هرهاق  پاچ  یفوتم 379 ه  ، يرذالب رباج  نب  ییحی  نب  دمحا 

: فیلات ، قرفلا نیب  قرفلا  -106
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.دیمحلا دبع  نیدلا  یحم  دمحم  قیقحت  هب  یندم  هعبطم  ، هرهاق پاچ.ه  یفوتم 429  ، يدادغب دمحم  نب  رهاط  نب  رهاقلا  دبع 

: فیلات ، هعیشلا قرف  -107

.مولعلا رحب  قداص  دمحم  یشاوح  اب  ، فرشا فجن  پاچ  یفوتم 310 ه  ، یتخبون یسوم  نب  نسح  دمحم  وبا 

ص:324
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: فیلات ، هقدنزلا عیزلا و  لها  نیب  هقرتفملا  قرفلا  -108

.اراکنآ پاچ.ه 1961 م ه  یفوتم 500  ، یقارع یفنح  نسح  نب  هّللا  دبع  نب  نامثع  ، دمحم وبا 

: فیلات ، لحنلا للملا و  یف  لصفلا  -109

.رصم.ه پاچ 1320  مود  دلج  رصم.ه  پاچ 1317  لوا  دلج.ه  یفوتم 456  یسلدنا  مزح  نب  یلع  نب  دمحم  وبا 

: فیلات ، هراتخملا لوصفلا  -110

.فرشا فجن  مود  پاچ.ه  یفوتم 413  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ، دیفم خیش 

: فیلات ، همئالا لاوحا  هقرعم  یف  همهملا  لوصفلا  -111

.فرشا فجن.ه  پاچ.ه 1381  یفوتم 855  ، یکم یکلام  غابص  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  یلع 

: فیلات ، هیفوصلا هعرتلا  یعیشلا و  رکفلا  -112

دادغب.ه لوا 1386  پاچ  ، یبیبش یفطصم  لماک 

: فیلات ، میدن نبا  تسرهف  -113

هرهاق.ه پاچ.ه 1348  یفوتم 387  میدن  نب  قاحسا  نب  دمحم  نب  قاحسا  نب  دمحم 

: فیلات ، یسوط خیش  تسرهف  -114

.مولعلا رحب  لا  قداص  دمحم  قیقحت  هب  ، فرشا فجن.ه  ياچ 1370  یفوتم 460 ه  یسوط  نسح  رفعج  وبا 

: فیلات ، خیراتلا یف  لماکلا  -115

.رصم پاچ.ه  یفوتم 630  ، ریثا نبا  هب  روهشم  ، يرزج میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  ، نسحلا وبا  نیدلا  زع 

: فیلات ، برعلا ناسل  -116

توریب.ه پاچ 1376  یفوتم 711، يراصنا  روظنم  نب  مرکم  نب  دمحم  ، نیدلا لامج 

: فیلات ، فراعملا فئاطل  -117

.رصم پاچ.ه  یفوتم 429  یبلاعث  لیعامسا  نب  دمحم  نب  کلملا  دبع 
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: فیلات هیوبنلا  هرتعلا  بیاصم  بقانم و  یف  هینسلا  سلاجملا  -118

.قشمد.م پاچ.ه 1954  یفوتم  ، یلماع لبلج  نسحم  دیس 
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: فیلات ، ربحملا -119

.دنه.نکد دابآردیح  پاچ 361 ه  یفوتم 245، ، يدادغب بیبح  نب  دمحم  رفعج  وبا 

: فیلات ، رشبلا رابخا  یف  رصتخملا  -120

توریب لوا  پاچ.ه  یفوتم 732  ، دیؤملا کلملا  لیعامسا  نب  ءادفلا  وبا  نیدلا  دامع 

: فیلات ، ءافلخلا رابخا  رصتخم  -121

قالوب.ه لوا 1309  پاچ.ه  یفوتم 674  ، یعاس نب  بجنا  نب  یلع 

: فیلات ، رهوجلا نداعم  بهذلا و  جورم  -122

.رصم مراهچ  پاچ.ه  یفوتم 346  ، يدوعسم یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا  وبا 

: فیلات ، بلاطیبا نب  یلع  هماما  یف  دشرتسملا  -123

.فرشا فجن  پاچ  ، مراهچ نرق  ياملع  زا  ، يربط ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا 

: فیلات ، دیز ماما  دنسم  -124

.نانبل.م پاچ.ه 1966  یفوتم 122  (ع) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز 

: فیلات ، فراعملا -125

.رصم پاچ.ه 1960 م  یفوتم 276  هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  ، دمحم وبا 

: فیلات ، ءاملعلا ملاعم  -126

.یسوط خیش  تسرهف  همیمض  هب  نارهت  پاچ.ه 1353 ه  یفوتم 588  ، بوشآرهش نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیدلا  دیشر  رفعج  وبا 

: فیلات ، نادلبلا مجعم  -127

ناملآ - کیزیل.م پاچ 1867  یفوتم 626 ه  ، يومح هّللا  دبع  نب  توقای  ، هّللا دبع  وبا 

: فیلات ، نیبلاطلا لتاقم  -128

.ه پاچ.ه 1368  یفوتم 356  یناهفصا  دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  نب  یلع  جرفلا  وبا 
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.هرهاق

: فیلات ، نیلصملا فالتخا  نیمالسالا و  تالاقم  -129

.رتیر تومله  قیقحت  هب  ناملآ  ، ندابسیو.م پاچ.ه 1963  یفوتم 324  ، يرعشا لیعامسا  نب  یلع  نسحلا  وبا 

: فیلات ، قرفلا تالاقملا و  -130

.ش پاچ.ه 1341  یفوتم 301  ، یمق يرعشا  فلخ  یبا  نب  هّللا  دبع  نب  دعس  رفعج  وبا 

.روکشم داوج  دمحم  حیحصت  هب  ، نارهت

ص:326
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: فیلات ، نیسحلا لتاقم  -131

هیردیح هعبطم.فرشا  فجن  پاچ  یفوتم 170 ه  ییحی  نب  طول  ، فنخم وبا 

، بلاط یبا  لا  بقانم  -132

.مق پاچ.ه  یفوتم 588  ، یناردنزام بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  نب  نیدلا  دیشر  رفعج  وبا 

: فیلات ، نودلخ نبا  همدقم  -133

توریب.م پاچ.ه 1961  یفوتم 808  يرضخ  نودلخ  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع 

: فیلات ، یبرعلا يداصتقالا  خیراتلا  یف  همدقم  -134

توریب لوا 1969- پاچ  ، يرود زیزعلا  دبع 

: فیلات ، لحنلا للملا و  -135

.مزح نبا  لحنلا  للملا و  یف  لصفلا  هیشاح  رد  هرهاق.ه  پاچ.ه 1320  یفوتم 548  یناتسرهش  دمحا  نب  میرکلا  دبع  نب  دمحم 

: فیلات ، نیبلاطلا لتقم  -136

.ناسرخ يدهم  دیس  قیقحت  هب.ه  لوا 1388  پاچ  ، مجنپ نرق  ياملع  زا  ، ابطابط نب  رصان  ، لیعامسا وبا 

: فیلات ، راثآالا ططخلا و  رکذب  رابتعالا  ظعاوملا و  -137

.قالوب پاچ.ه  یفوتم 845  ، يزیرقم دمحم  نب  رداق  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت 

ءافلخلا خیرات  باتک  نم  هدبن  -138

سورطپ ششوک  هب  ، وکسم پاچ.تسا 1967  هدماین  تسدب  شمان  هک  يرجه  مهدزای  نرق  ياملع  زا  یکی  ملق  هب 

: فیلات ، هرهاقلا رصم و  كولم  یف  " هرهازلا موجنلا  -139

هرهاق لوا  پاچ.ه  یفوتم 874  ، یکباتا يدرب  يزعت  نبا  نساحملا  وبا  نیدلا  لامج 

.فیلات تایفولاب  یفاولا  -140

لوبناتـسا فراـعملا  راد  مود  دـلج  ناملآ 1962  نادابـسیو  پاـچ  لوا  دـلج.ه  یفوتم 764  ، يدفـص کیبا  نب  لیلخ  نیدـلا  حـالص 
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.م نادابسیو 1959  مراهچ  دلج  قشمد 1953،و  همشاه  هعبطم  موس  دلج  ،1949

: فیلات باتکلا  ءارزولا و  -141

.هرهاق.ه لوا 1357  پاچ.ه  یفوتم 331  ، يرایشهج سودبع  نب  دمحم  هّللا  دبع  وبا 
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: فیلات نایعالا  تایفو  -142

هرهاق تداعس  هعبطم.ه  لوا 1367  پاچ.ه  یفوتم 687  ، ناکلخ نبا  رکب  یبا  نبا  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحا  نیدلا  سمش  ، سابعلا وبا 

: فیلات ، نیفص هعقو  -143

.ه هرهاق 1382  مود  پاچ.ه  یفوتم 212  ، محازم نب  رصن 

: فیلات " هدیعسلا دالبلا  ، نمیلا -144

.رصم پاچ  ، نسح میهاربا 

: فیلات ، برعلا " هراضح نمیلا و  -145

.توریب پاچ  سیسرت  ناندع 
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يرجه موس  مود و  نرق  رد  هیدیز  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 441زکرم  هحفص 435 

http://www.ghaemiyeh.com


: یسراف بتک 

: فیلات ، ناردنزام نایور و  ،و  ناتسربط -146

.يدالیم غروبزرطپ 1850  نراد  دراهنرب  مامتها  هب  ، یشعرم نیدلا  ریصن  دیس  نب  نیدلا  رهظ  دیس 

ص:329
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: یبرغ بتک 

یفرعم تسا  هدرک  هدافتـسا  اـهنآ  یبرع  هـمجرت  زا  فـلوم  هتـشون و  ناسانـشرواخ  فرط  زا  هـک  باـتک  یبرغ  عباـنم  شخب  نـیا  رد 
: دوشیم

: فیلات ، هتیقرشلا " هفالخلا نادلب  -147

.هطبار هعبطم  ، دادغب پاچ 1954  ، داوع سیکروک  سنرف و  ریشب  ، همجرت ، جنرتسل یک 

: فیلات ، یبرعلا بدالا  خیرات  -148

هرهاق پاچ 1959  ، راجن میلحلا  دبع  ، همجرت ناملکورب  لراک 

: فیلات ، ناریا یف  بدالا  خیرات  -149

.تداعس هعبطم  ، رصم پاچ 1954  ، یبراوش نیما  میهاربا  ، همجرت لیفنارج  دراودا 

هیمالسالا بوعشلا  خیرات  -150

توریب پاچ 1949  ، یکبلعب رینم  سراف و  نیما  هیبن  ، همجرت ناملکورب  لراک 

: فیلات ، هعیشلا جراوخلا و  -151

رصم پاچ 1958  يودب  نمحرلا  دبع  ، همجرت ، نزواهل سویلوی و 

: فیلات ، تایلیئارسالا هعیشلا و  هیبرعلا و  هدایلا  -152

.تداعس هعبطم  رصم  پاچ.میهاربا 1934  یکز  دمحم  نسح و  میهاربا  نسح  همجرت  ، نتولف ناف 

: فیلات ، هعیشلا هدیقع  -153

.تداعس هعبطم  هرهاق  پاچ 1946  نسدلانور.م.تیاود 

ص:330
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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